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Stavební sezona je krátká
a projektů mnoho
Krásné Velikonoce, vážení spoluobčané, vyhlíží-
me jaro, přitom letošní zima se skutečně nechce
vzdát. Země pomalu rozmrzá a my se pouštíme
opět do investičních akcí, protože stavební sezo-
na v Jablonci je skutečně krátká. Jen namátkou
připomenu, co nás letos čeká: dokončíme hřiště
v Sokolí ulici a fasádu radnice, plánujeme zatep-
lení dalších školských objektů či výměnu oken
v DPS v Palackého ulici, k letošním osmičkovým
výročím opravíme památník I. světové války
v Tyršových sadech a počítáme například s od-
kanalizováním náměstí B. Němcové. 

Dalším krokem k opraveným komunikacím
a chodníkům bude také 2. etapa revitalizace síd-
liště Šumava. Uvnitř čísla najdete pozvánku k ve-
řejnému projednávání projektu. Ale to je jen zlo-
mek projektů, které máme připravené. Největším
problémem, s nímž se tentokrát při přípravě
oprav či nových staveb ve městě potýkáme, není
nedostatek realizovatelných projektů či financí,

ale nedostatek firem, které by se do práce pus-
tily. 

V těchto dnech se potkáváme s vámi, občany,
osobně v jednotlivých lokalitách při tradičních
setkáních. Zhruba polovinu máme za sebou, ta
další nás ještě čeká. Odnášíme si z nich mnoho
podnětů, jak něco vylepšit či napravit, ale také
pocit, že v Jablonci žijete rádi a že se vám tu ves-
měs žije dobře. Na setkáních už jsme také krát-
ce představili vítězný návrh na podobu doprav-
ního terminálu v ulici Kamenná. Podrobnějším
informacím k průběhu architektonické soutěže
a výběru návrhu se věnujeme na dalších dvou
stranách tohoto čísla měsíčníku, a protože je to
téma skutečně zajímavé a pro město i význam-
né, vrátíme se k soutěži i v květnovém vydání. 

Přeji vám krásné jaro a těším se s vámi na set-
kání u veřejných projednávání projektů, které
omladí tvář města. 

Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Pálení čarodějnic probíhá na mnoha místech v rámci rodiny, sousedů či přátel vždy poslední dubnový den. V Jablonci je tato tradice spjata
s lampionovým průvodem a ohňostrojem u jablonecké přehrady, více na 7. straně. Foto Radka Baloghová

Ve sportovní hale v Jablonci se v polovině
března konal mezinárodní turnaj v judu –

Velká cena Jablonce. Foto Jiří Endler
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„Jsem hrdý na to, že se nám v Jablonci podařilo archi-
tektonickou soutěž zorganizovat a úspěšně dotáhnout
do konce. Je to velmi komplikovaná záležitost, v níž je
potřeba vyhovět legislativě, požadavkům České komory
architektů (ČKA) i požadavkům a potřebám města. Něk-
terá města si na tomto procesu vylámala zuby a velmi
mě těší, že Jablonec byl v tomto ohledu úspěšný. Děkuji
všem, kteří se na přípravě a organizaci soutěže podíleli
a odpracovali mnoho hodin,“ říká primátor Petr Beitl. 

Z devíti došlých návrhů porota hodnotila pět
Předmětem architektonicko-urbanistické soutěže byl
návrh terminálu veřejné osobní dopravy v Kamenné u-
lici s parkovacím domem a bezbariérovým propojením

s vlakovou zastávkou. Do soutěže, která byla vyhlášená
loni v září, přišlo celkem devět návrhů, jeden byl staže-
ný a dalších osm prošlo expertním vyhodnocením. To
vyloučilo tři návrhy pro nesplnění závazných podmínek
soutěžního zadání. Z pěti zbylých pak odborná porota
vybrala dva nejlepší a určila jejich pořadí. 

„Všechny návrhy byly zajímavé. Někteří architekti se
soustředili na precizní vyřešení dopravní problematiky,
jiní se zase více zabývali architekturou. Dva z nich byly
výrazně propracovanější a pro zadavatele, tedy město,
vhodnější,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. „Jelikož byly dva, druhé kolo, které by-
lo podmíněné účastí tří návrhů, se nekonalo. Porota
udělila 1. a 2. pořadí návrhům, které se rozhodla ocenit,
třetí pořadí neurčila,“ dodává Pleticha s tím, že porota
doporučila udělit za první místo 600 000 Kč, za druhé
400 000 Kč. 

„Diskuse nad návrhy byla na vysoké odborné úrovni,
zvažovali jsme celou řadu faktorů a posuzovali je z růz-
ných hledisek včetně dopadu stavby na život v Jab-
lonci,“ komentuje rozhodování poroty náměstek primá-
tora a jeden z jejích členů Miloš Vele. „Nakonec jsme se
jako porota jednomyslně shodli na vítězném návrhu,“
konstatuje.

Soutěž organizovali odborníci 
Vyhlášení otevřené urbanisticko-architektonické soutě-
že je složitý proces. Jen vypracovat její zadání trvalo té-
měř rok. Nezávislým organizátorem a administrátorem
soutěže se na základě expertní zakázky stala společnost
MOBA Studio, s. r. o. Vyhlášení soutěže se právě kvůli
preciznímu zadání posunulo z původně plánovaného
července na září loňského roku. „Odklad se ale vyplatil.
Soutěž o návrh terminálu proběhla přesně podle záko-
na o zadávání veřejných zakázek s podmínkami archi-
tektonické soutěže dle řádu ČKA,“ konstatuje Lukáš
Pleticha. Za organizaci architektonické soutěže město
zaplatí více jak 900 tisíc korun bez DPH.

Jablonec má svůj vítězný
návrh na terminál

Jablonec nad Nisou jako první a zatím jediné město v České republice úspěšně prošlo 
složitými zákrutami architektonické soutěže. Tu vyhlásilo loni v září a nyní má kvalitní
návrh na dopravní terminál. Stavba za cca 200 milionů korun by měla vyrůst nejpozději
do roku 2023. Autorem návrhu je studio DOMYJINAK architekti.

■ Názory 
a kometáře

DOMYJINAK architekti
Václav Dvořák, 
Petr Šikola, 
Jan Černoch, 
Adam Bohatý, 
Kristýna Bednářová, 
Hana Klapalová

Autoři o návrhu:
Inspirací pro navrhované ře-
šení je sklo, voda, třpyt a ze-
leň. Návrh doplňuje existující
strukturu města. Terminál je
navržen jako transparentní
skleněný hranol, který vytváří
odezvu nové přístavbě Muzea
skla a bižuterie a proniká „le-
tící“ střechou terminálu, ta
dotváří uliční frontu ulice Ka-
menné. Uzavírá se tak histo-
rická forma uliční sítě – jablo-
neckého „žebříku“. Rozšířena
jsou veřejná prostranství.
Akcentován je vodní tok včet-
ně zeleně. Doprava je navrže-
na efektivně, přehledně a bez-
pečně.

Stanovisko poroty
Tento soutěžní návrh vykazu-
je v porovnání s ostatními
soutěžními návrhy nejvyšší
stupeň rozpracovanosti a na-
vrhované řešení prostoru ter-
minálu i přilehlých ploch je
velmi profesionální. 

Porota dodává, že tento ná-
vrh nejlépe splňuje požadav-
ky zadavatele na soudobý ter-
minál veřejné osobní dopravy
a naplňuje představu o archi-
tektonicky, urbanisticky, uži-
vatelsky a technicky funkč-
ním prvku města.

Soutěžní návrh porota o-
hodnotila jako nejvhodnější
pro zadavatele, protože splnil
všechny závazné požadavky
soutěžního zadání, byl nejlé-
pe vyhodnocen přizvanými
odbornými znalci a byl hod-
nocen soutěžní porotou jako
1. nejvhodnější dle kritérií
hodnocení.

pokračování na str. 3

Vítězný návrh – celková perspektiva

Průběh soutěže:
7. 9. 2017 

RM schválila podmínky zadání pro 
architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh

terminálu osobní dopravy 
a rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky.

13. 9. 2017
město vyhlásilo otevřenou soutěž o návrh

Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci
nad Nisou, která skončila 15. 12. 2017

18. 1. 2018
RM schválila tým odborných znalců, který 

expertně vyhodnotil a posoudil jednotlivé návrhy
z hlediska dodržení závazných požadavků 

2. 2. a 23. 2. 2018
hodnotící zasedání poroty
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„Soutěž byla velmi exaktně zadána a důraz
kladený zadavatelem na komplexnost zpraco-
vání připravovaných soutěžních dokumentů
i na samotné soutěžní návrhy měl opodstatnění
– Jablonec hledal prostřednictvím této soutěže
kvalitního partnera pro realizaci nelehkého
dopravně-urbanistického záměru. Jsme velmi
potěšeni výsledkem náročné soutěže a jsme
přesvědčeni, že zadavatel získal kvalitní pro-
jektový tým pro nadcházející roky spolupráce,“
říká za organizátory Igor Kovačević z MOBA
Studio.

Město má návrh – co bude dál?
Následovat bude takzvané jednací řízení bez
uveřejnění, ve kterém se město dohodne s jed-
ním z vítězných týmů na spolupráci, z níž vze-
jde projektová dokumentace a na jejím základě
i přesnější odhad nákladů. Žádosti o dotace
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP) na stavbu terminálu a parkova-
cího domu bude Jablonec předkládat v rámci
výzvy IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou prav-
děpodobně v roce 2019.

„Výběrem a potvrzením vítězného návrhu ale
naše cesta za dopravním terminálem zdaleka
nekončí, naopak. Následovat bude další mra-
venčí práce na přípravě projektu a žádostí o do-
tace a také soutěž na zhotovitele celé stavby,“
připomíná primátor Beitl. Stavba terminálu
osobní veřejné dopravy s parkovacím domem
je úzce spojená s dalším projektem zařazeným
v IPRÚ, a tím je prodloužení tramvajové trati,
která je záměrem Dopravního podniku měst
Liberec a Jablonec nad Nisou. 

(jn)

Oceněné návrhy

1. cena
DOMYJINAK architekti 

Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch,
Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, 

Hana Klapalová
Praha – CZ

2. cena
SIEBERT + TALAŠ 

Jolana Foglová, Peter Hrebík, 
Marek Winkler, Matúš Brandner, 

Matej Siebert, Roman Talaš
SK

Pohled na terminál od železniční zastávky 
Jablonec n. N.- centrum

Vizualizace – pohled od schodů k železniční zastávce 
Jablonec n. N.- centrum přes ulici 5. května

Vizualizace čelního pohledu na terminál z ulice Kamenná
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Celkem na devět týdnů je i letos naplánován
jarní úklid komunikací ve městě, který za-
hrnuje tzv. předmetání, strojové i ruční čiš-
tění ulic a chodníků a uličních vpustí. 

„Úklid zároveň využíváme k dalšímu mapová-
ní poškození komunikací po zimě. I když pře-
hled, na jehož základě sestavujeme plán oprav,
si, samozřejmě, děláme průběžně,“ konstatuje
vedoucí odd. správa komunikací Pavel Kozák. 

Jarní úklid se ale netýká jen ulic a chodníků,
uklízí se také v zeleni. „Jarní úklid představu-
je zejména hrabání travnatých ploch, které
zahrnuje samozřejmě i úklid odpadků. Tyto
práce smluvně zajišťují TSJ. Plochy, které ne-
jsou pravidelně udržovány v rámci smluvního
vztahu s TSJ, uklízejí pracovníci VPP. S úkli-
dem zeleně se začíná vždy v parcích a na zele-
ných plochách v centru a postupuje se hvězdi-
covitě směrem k okrajům města,“ vysvětluje
Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné ze-
leně. 

Jakmile se počasí umoudří, vyjede do ulic
uklízecí technika. Už v první polovině března,
když na chvíli polevily mrazy, začali pracovní-
ci zametat inertní posyp v centru města a uklí-
zelo se také v oblasti mšenské přehrady. Jak
střed Jablonce, tak lokalita přehrady jsou mís-

ta, kde se pohybuje velké množství lidí. Do
centra je vedou pracovní nebo studijní povin-
nosti, či cesty na úřad nebo do obchodů. Kolem
přehrady zase lidé vyrážejí, aby příjemně v pří-
rodě trávili volný čas. Je místem prvních jar-
ních vycházek. (mh)

Jarní úklid i letos potrvá devět týdnů
HARMONOGRAM 

JARNÍHO ÚKLIDU 2018

Oblast č. Lokalita Délka trvání úklidu

1 střed města
1 týden2 okolí přehrady 

+ Palackého
3 Mšeno

2 týdny 4 oblast nemocnice 
+ Vrchlického sady

5 Vrkoslavice 
+ Dobrá Voda (horní) 1 týden

6 Kokonín
7 Žižkův Vrch + Na Vršku 1 týden
8 Bártlův vrch, 

oblast Novoveské 2 týdny 
9 Proseč

10 Šumava, Paseky 2 týdny
11 Rýnovice, Lukášov

Harmonogram může ovlivnit počasí, množství po-
sypového materiálu po zimní údržbě a parkující
vozidla. Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní
značení. Foto Markéta Hozová

Do oprav komunikací letos magistrát plánu-
je vložit více než 14 milionů. Dalších 17 mi-
lionů budou stát rozsáhlejší opravy a rekon-
strukce. Už nyní je naplánovaná velkoplošná
oprava povrchu v ulici 9. května a rozsáhlejší
oprava chodníku v ulici Na Roli. Další akce se
připravují, jejich realizace se odvine od kapa-
cit a samozřejmě od finančních prostředků. 

Začátkem dubna by měla začít dlouho očekáva-
ná oprava havarijního stavu lávky pod železnič-
ní tratí v ulici Na Můstku. Technici, kteří prová-
dějí mostní prohlídky, doporučili její uzavření
v létě roku 2016. Mostek nad Lužickou Nisou je
široký 2,5 metru a slouží pěším jako zkratka pod
tratí. „Ačkoli lávka není velká, přípravy na její
opravu byly poměrně komplikované z hlediska
různých povolení a souladu termínů. Pod most-
kem vedou inženýrské sítě a situaci také kom-
plikuje fakt, že podchází trať,“ vysvětluje náměs-
tek primátora Miloš Vele, proč si lidé na opravu
mostku v ulici Na Můstku počkali. Náklady na

opravu jsou vyčísleny na 850 tisíc korun. Letos
bude také dokončeno plánované propojení ulic
Mládí a Palackého ve Mšeně, které se vloni ne-
podařilo zrealizovat kvůli komplikacím s inže-
nýrskými sítěmi. Velkou stavební akcí, která
ovlivní spodní centrum města, je dlouho při-
pravovaná rekonstrukce mostu v Lidické ulici
za 10 milionů korun. „Před rekonstrukcí mostu
bylo nutné získat souhlasy majitelů dotčených
domů a také další povolení. Jsem rád, že se po-
dařilo celý proces příprav dokončit, letos může-
me most zrekonstruovat a tím dokončit revita-
lizaci Lidické ulice započatou už před 5 lety,“
konstatuje náměstek Vele. 

Poškození po zimě není více než jindy
Statutární město Jablonec nad Nisou se pilně
připravuje na opravy komunikací a škod, které
na nich způsobilo právě končící zimní období.
Každá zima se na komunikacích svým způso-
bem podepíše stejně, záleží pouze na rozsahu
poškození. Problémy se objevují ve všech čás-

tech města, stejně tak se ve všech oblastech ob-
jevují komunikace bez závad. 

„V současné době poškození průběžně mapu-
jeme a budeme v tom pokračovat,“ potvrzuje
vedoucí odd. správy komunikací Pavel Kozák
a dodává, že nejčastěji se objevují popraskané
asfaltové povrchy, výtluky nebo uvolněné dlaž-
by. Během jarních měsíců bude také potřeba
vyčistit všechna odvodňovací zařízení. 

Zahájení vlastních oprav závisí na klimatic-
kých a povětrnostních podmínkách a také úzce
souvisí s termínem zprovoznění výroben asfal-
tových směsí tzv. obaloven. „Opravy výtluků
a poškození budou stejně jako v uplynulých le-
tech probíhat dle důležitosti komunikací, to
znamená, že je třeba začít nejdříve na tzv. pá-
teřních komunikacích a postupně přecházet na
komunikace nižší třídy,“ vysvětluje Kozák. Sys-
tém oprav se také plánuje tak, aby byl v soula-
du s jarním úklidem a na něj navazující další
činnosti, jako je např. obnova vodorovného do-
pravního značení a další záležitosti. (mh)

Do oprav komunikací půjde 31 milionů

Během letošní zimy napadlo v Jablonci nad
Nisou 190,5 cm sněhu. Poslední sněhové vloč-
ky se na město zatím snesly o víkendu před
prvním jarním dnem. Od pátku 16. do nedě-
le 18. napadlo 9,5 cm sněhu. Na sníh nejbo-
hatší byl prosinec s 82 cm, naopak nejméně
sněhu, pouhých 5 cm, napadlo v únoru.

Nejchladněji bylo v noci 27. února, kdy rtuť tep-
loměru klesla na –15 stupňů, i přes den byly
teploty na přelomu února a března hluboko
pod bodem mrazu. Už 11. března ale bylo přes
den jarní počasí a rtuť teploměru atakovala 15
stupňů nad nulou, aby o pár dní později opět
klesla na –8 °C. Všechna tato čísla eviduje dis-
pečink TSJ, s. r. o., který má v zimních měsících
24hodinovou pohotovost, a jak teploty, tak
množství srážek a meteorologickou předpověď

pečlivě monitoruje. Vzhledem k nízkému spadu
sněhu a poměrně stabilním teplotám, při nichž
nedocházelo k opakovanému odtávání a zase
zamrzání povrchů vozovek, stála zimní údržba

města od listopadu 2017 do konce února 2018
necelých 13,5 milionu korun. Fakturace za bře-
zen nebyla v době přípravy tohoto textu ještě u-
zavřena, nicméně už teď je jasné, že k úspoře
na zimní údržbě došlo. „Ušetřené peníze budou
stejně jako bylo zvykem v minulých letech pou-
žity na opravy komunikací,“ konstatuje Miloš
Vele, náměstek primátora pro ekonomiku
a majetek města.

Náklady na letošní zimní období jsou srovna-
telné se zimami před dvěma a třemi lety. V zi-
mě 2015/16 napadlo 125 cm a zima stála 10,3
milionu. Rok před tím to bylo 113 cm a 12 mili-
onů. Výjimkou posledních let byla loňská zima,
kdy dokonce v lednu musel být vyhlášen kala-
mitní stav, protože najednou napadlo 140 cm
sněhu. Za zimní údržbu a odvozy sněhu radni-
ce zaplatila 20,7 milionů korun. (mh)

Letošní zima vyjádřená v číslech

Foto Radka Baloghová
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Nový územní plán z června 2017 vymezil ně-
kolik lokalit, které je potřeba podrobněji na-
plánovat prostřednictvím takzvaných územ-
ních studií. Jednou z nich jsou i louky nad
sídlištěm Janovská. Protože se jedná o prostor
hojně využívaný obyvateli z okolí, budou mít
možnost na dvou veřejných plánovacích set-
káních podobu územní studie ovlivnit.

Větší část území mezi panelovými domy v ulici
Na Úbočí a horním vodojemem je již několik
desetiletí v územním plánu určená k zástavbě.
Část patří soukromým vlastníkům a část městu.
Dříve zde bylo povoleno stavět i bytové domy, to
nový územní plán změnil, umožňuje již jen ro-
dinné domy a vzhledem k předepsané mini-
mální velikosti pozemku v omezeném množ-
ství. Územní plán také požaduje vytvoření územ-
ní studie, která stanoví podrobnější pravidla
pro umístění, tvar domů, plotů a navrhne podo-
bu veřejných prostranství. „Nový územní plán
podmiňuje novou výstavbu územní studií, aby
už v Jablonci nevznikala nejednotná zástavba,
jako je například v ulicích Andělská a Nebes-
ká,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj

města Lukáš Pleticha a dodává: „Město ale mu-
sí na územních studiích bez větších odkladů
zapracovat. Pokud bychom promeškali čas, kte-
rý na zpracování studie územní plán ze zákona
stanovuje, podmínka propadne a bude možné
stavět jako dřív bez podrobnějších pravidel.“

V tomto případě nejde jen o pravidla pro zá-
stavbu. „Na loukách na kopci nad sídlištěm se
dnes sáňkuje, scházejí se lidé u ohně a hrají si
tu děti z rýnovické školky. Louky slouží i pro
„pejskaře“, jsou relaxační zónou pro obyvatele
sídliště Janovská a také přirozenou přístupovou

cestou k lesu. Fungují v podstatě jako park,“ upo-
zorňuje předseda osadního výboru Rýnovice
Petr Klápště a navazuje: „Abychom o tuto kvali-
tu nepřišli, je třeba nezastavět vše a vymezit
území potřebné velikosti jako veřejné prostran-
ství, aby tam byl prostor a podmínky dělat ne-
jen to, co dnes, ale třeba i nové činnosti a akce.
A proto je vhodné do studie zapojit hned od za-
čátku obyvatele z okolí a jejich potřeby do stu-
die zahrnout.“

Před začátkem práce na územní studii se 10.
dubna 2018 od 18.00 hodin v jídelně rýnovické
základní školy uskuteční první veřejné pláno-
vací setkání, které dá podněty pro návrh.
V menších pracovních skupinách se bude dis-
kutovat, co dnes v území funguje a je vhodné
s tím počítat dále, co je problematické a bylo by
dobře to řešit a pro jaké aktivity je třeba pone-
chat a dotvořit prostor. Dalším tématem budou
pěší cesty a spojnice, co jsou rizika výstavby
a změn v území, kterým je dobré se vyhnout. 

Druhé veřejné plánovací setkání věnované
připomínkování rozpracované územní studie
proběhne v červnu 2018. Dokončení se předpo-
kládá na podzim 2018. (pek)

Budoucnost území sídliště Janovská

Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
(SVS) připravuje se statutárním městem
Jablonec nad Nisou projekt Jablonec nad
Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV
Rychnov. Termín realizace záleží na poskyt-
nutí dotace a výběru dodavatele, ale předpo-
kládá se období let 2019–2021.

SVS s městem uzavřela smlouvu o spolupráci,
které předcházela příprava projektové doku-
mentace stavby Kokonín – odstranění kanali-
začních výustí, jež se dotkne ulic Rychnovská,
Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná,
Dubová a Kavanova. Kompletní mapa ulic,
jichž se stavba bude týkat, je na webových
stránkách města. „Součástí projektové doku-
mentace a následné realizace stavby budou no-

vé kanalizační stoky, na které se přepojí existu-
jící kanalizační přípojky, tedy přípojky dnes již
odkanalizovaných objektů bytových či rodin-
ných domů,“ říká náměstek primátora Lukáš
Pleticha a dodává, že podle projekční kanceláře
SČVK, a. s., nejsou součástí projektu nové pří-
pojky objektů, které prozatím likvidují splaško-
vé vody individuálně.

„Pokud budou mít vlastníci bytových či ro-
dinných domů zájem napojit se na nové stoky
již v průběhu stavby, kdy to vyjde pro každého
stavebníka nejlevněji, je nutné, aby již nyní za-
hájili přípravu projektové dokumentace a povo-
lení stavby kanalizační přípojky pro svůj dům,“
apeluje na majitele domů Pleticha.

Město proto doporučuje vlastníkům nemovi-
tostí neodkládat zahájení přípravy svých staveb

a řešit ji co nejdříve. Informace o rozsahu pro-
jektové dokumentace a podkladů pro vydání
povolení stavby kanalizační přípojky podají
pracovníci Stavebního úřadu Jablonec nad
Nisou.

Výzva statutárního města přímo navazuje na
platnou právní úpravu, která umožňuje magis-
trátu ve své přenesené působnosti uložit ve ve-
řejném zájmu vlastníkům pozemků a nebo sta-
veb v katastru Jablonce nad Nisou připojit se na
kanalizační síť dle ustanovení zákona o vodo-
vodech a kanalizacích. Nesplnění takové povin-
nosti pak zakládá skutkovou podstatu přestup-
ku ve smyslu zákona o přestupcích, za který
může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 

(zb)

Kokonínští se musí připravit na kanalizaci

■ Svoz odpadu

Ambulantní svoz 
velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 12. dubna od 13 hodin budou na
několika místech v Jablonci nad Nisou přista-
veny kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany, atd.

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů ne-
patří: stavební suť, komunální odpad, který pat-
ří do klasické popelnice, využitelné složky ko-
munálního odpadu, které patří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektro-
spotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí,
tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně a Belgická ul.). Podmínkou je uza-
vřená smlouva na odvoz a zneškodnění směs-
ného komunálního odpadu.

Rozpis zastávek ambulantního svozu velko-
objemového odpadu:
• Antala Staška (nad přejezdem)

• B. Němcové (naproti domu č. 30)
• 1. máje x Hluboká
• J. Hory (u parkoviště)
• Mládí (pod policií)
• F. L. Čelakovského × U Hřiště
• Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
• U Zahrádek × Vedlejší
• Na Úbočí (u domu č. 17)
• Polní (u garáží)
• Na Roli × Polní
• Stará Osada
• Prosečská (vedle č. 129 proti hasičům)
• Na Kopci × Panenská
• Na Výšině (u garáží)
• Nová Pasířská × U Balvanu
• Pivovarská (stanoviště kontejnerů)
• Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
• U Zastávky
• Vysoká (u pošty)
• Zlatá (u hřiště)
• Erbenova (u domu č. 17)
• Na Vršku (u domu č. 16)
• Vrchlického sady 

Jarní svoz bioodpadu
Letošní první svoz bioodpadu se uskuteční v so-
botu 21. dubna 2018. Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny ve 12 různých lokalitách.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad bu-
dou k dispozici od 13 do 16 hodin. Přítomna
bude i obsluha, která pomůže s naložením
a zkontroluje čistotu přijímaného materiálu.
Do kontejnerů budou moci občané odevzdat
pouze trávu, listí, větve a zbytky rostlinného
materiálu ze zahrad apod. Nebude zde možné
odložit bioodpad živočišného původu. 

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. V případě,
že bude některý z kontejnerů zcela zaplněn, do-
jde k jeho výměně za prázdný. V platnosti zů-
stává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická) pro občany města zdarma.

Lokality svozu:
• Janáčkova u hasičské zbrojnice
• Na Kopci × Panenská u garáží
• Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
• Růžová u kontejnerů na tříděný odpad
• Jindřichovská × Údolní u parčíku
• Smetanova × Mánesova
• Vrchlického sady
• Arbesova otočka autobusu
• Zemědělská × Na Stráni
• Mlýnská × Pasecká
• Pivovarská u kontejnerů na tříděný odpad
• Trpasličí u kontejnerů na tříděný odpad (bš)

Foto Jiří Endler
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Vítání olympioniků obrazem 

I přes mrazivé počasí přišla možná téměř tisícovka sportovních fandů na jablonecké Horní náměstí přivítat úspěšné sportovce Jablonecka,
kteří se vrátili ze zimní olympiády v korejském Pchjongčchangu. S akcí je tradičně spojena ohňová show, která vše odstartovala. Moderátor Jan Žíla přivítal na pódiu primátora Jablonce Petra
Beitla, který s sebou přinesl jabloneckou jablkovci. Spolu s ním předali dárky olympionikům starosta Smržovky Marek Hotovec i zástupce České mincovny. Foto Ota Mrákota a Václav Novotný

Zjednodušte si cestu na úřad přes web
Vyřizování záležitostí na úřadech nebývá
mezi občany příliš oblíbená činnost, proto se
ji i webové stránky města – www.mestojab-
lonec.cz snaží lidem co nejvíce zpříjemnit
a zjednodušit. Na začátku letošního roku
došlo k rozšíření některých služeb, které ma-
jí občanům komunikaci s úřadem či přípra-
vu na jednání s ním usnadnit.

Rezervace termínu
Komu by se chtělo čekat ve frontě dlouhé hodi-
ny, až přijde na řadu. Naštěstí již několik let
mohou občané Jablonce využívat možnosti ob-
jednání termínu schůzky k vyřízení své žádosti
na magistrátu. Webové stránky nyní nabízejí
vylepšenou aplikaci ke snadnému objednání.
Službu lze využít pro agendy evidence obyvatel,
občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské prů-
kazy a registraci vozidel. Nový formulář pro ob-
jednání je jednodušší a je plně integrován do
grafiky webu. Uživatel se tak nemusí pracně

orientovat v jiném prostředí. Stačí vybrat služ-
bu a systém vám nabídne volné termíny k ob-
jednání. Ověření probíhá prostřednictvím SMS
nebo e-mailu, na který vám přijde autorizační
kód. Ten pak stačí dopsat do formuláře, odeslat
a rezervace je hotova. Brzy by měl být systém
rozšířen o rezervaci prostřednictvím chytrého
mobilního telefonu. 

Aktuální stav přepážek
Pokud však nechcete využít rezervaci termínu
a chcete přijít na magistrát hned bez objednání,
může vám i tak web města pomoci. Monitor ob-
sazení přepážek každou minutu automaticky
zobrazuje aktuální stav obsazenosti a frontu
k jednotlivým činnostem. Než tedy na úřad vy-
razíte, můžete si ověřit, kolik klientů již čeká
před vámi. 

Přehled hotových dokladů
Zcela novou službou, kterou webové stránky
města od nového roku nabízejí, je přehled sta-
vu vyřízení žádostí o osobní doklady. Jedná se
o občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské
průkazy. V přehledné tabulce se podle data po-
dání žádosti snadno dozvíte, zdali je váš doklad
již připraven k vyzvednutí. Všechny uvedené
služby naleznete na webu města v sekci Ma-
gistrát. 

(pv)

Cena pro webové stránky města
V sídle Libereckého kraje se uskutečnilo vy-
hlášení výsledků krajského kola soutěže
Zlatý erb 2018. Jablonec nad Nisou získal
třetí místo v kategorii Nejlepší webová strán-
ka města.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy a samosprávy pro-
střednictvím rozvoje ICT technologií a služeb,
poskytovaných občanům s využitím internetu
a ostatních elektronických médií.

Renomovaná soutěž o nejlepší webové strán-
ky a elektronické služby měst a obcí plynule
navazuje na odkaz dvou osobností – Jana Savic-

kého a Františka Dohnala. Soutěž pořádá spo-
lek Český zavináč a letošní ročník byl jubilejní
dvacátý. Jablonec se soutěže zúčastnil již v mi-
nulých letech a několikrát obsadil přední příč-
ky. V roce 2007 vyhrál i kolo celostátní.

Výsledky krajského kola Libereckého kraje
Nejlepší webová stránka města 1. Semily,

2. Jablonné v Podještědí, 3. Jablonec nad Nisou.
Nejlepší webová stránka obce: 1. Křižany,

2. Radimovice, 3. Chotovice.
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická

služba: 1. Turnov: Turnov v mobilu, 2. Hejnice:
Události nad mapou. (pv)
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Jablonecká 
dopravní, a. s., 
má ředitele
Ředitelem společnosti Jablonecká
dopravní, a. s., se na základě řád-
ného výběrového řízení stal Luboš
Wejnar, dosavadní dlouholetý ředi-
tel společnosti DPMLJ, a. s. Do nové
funkce nastoupí od 1. května 2018.

Jablonecká dopravní, a. s., je spo-
lečnost ve 100% vlastnictví statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.
„V osobě Luboše Wejnara, který
byl nejlepším ze tří uchazečů,
jsme získali odborníka vysokých
kvalit a věřím, že jeho práce se
příznivě promítne do fungování
nové městské společnosti,“ ko-
mentuje nově obsazenou pozici
primátor Petr Beitl. 

Informace o vítání 
občánků
Vítání občánků organizuje aktiv
SPOZu několikrát ročně dle pře-
dem stanovených termínů. Rodiče
dětí jsou včas informováni formou
pozvánky, kde je zároveň uvedena
hodina přijetí v obřadní síni. Děti
starší šesti neděl slavnostně příví-
tá do života Božena Caklová, Ale-
xandra Jörgová, Marie Vocelová,
Jana Hamplová nebo Petr Tulpa.
Součástí celé akce je malý kulturní
program. Pro vítaná miminka je
zde připraven malý dárek (dřevě-
ná hračka a pamětní kniha), pro

rodiče kytička a blahopřání od sta-
rosty města. Rodiče, kteří se nemo-
hou z jakýchkoliv důvodů se svým
děťátkem této akce zúčastnit, si
mohou telefonicky nebo osobně
u tajemnice SPOZu dohodnout ná-
hradní termín, aby nebyli o tuto
událost ochuzeni. Na požádání se
mohou vítání v Jablonci účastnit
i děti narozené v jiném městě, je-
jichž rodiče žijí trvale v Jablonci. 

Ukliďme Česko
Několik organizací z Jablonce se
i letos zapojí do projektu Ukliďme
Česko. Akce jsou plánovány na du-
ben a květen a každoročně se do
nich zapojuje několik skupin dob-
rovolníků.

„V blízkosti svých škol se pustí
do úklidu žáci a učitelé ze ZŠ
Liberecká 31 a ze Speciální základ-
ní školy v ul. J. Hory ve Mšeně.
V okolí přehrady organizuje úklid
osadní výbor Mšeno. V Srnčím do-
le a podél výpadovky na Prahu vy-
sbírají odpadky členové Komise ži-

votního prostředí. Vězni z Rýnovic
budou uklízet nepořádek v lesích
na Prosečském hřebeni a v okolí
památníku v Rýnovicích. S odvo-
zem pytlů pomáhají pracovníci ve-
řejně prospěšných prací,“ říká
Barbora Šnytrová z oddělení sprá-
vy veřejné zeleně magistrátu.

Pokud byste se akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko chtěli zúčast-
nit i vy, informujte se na stránkách
www.uklidmecesko.cz nebo na od-
dělení správy veřejné zeleně jablo-
neckého magistrátu (snytrova@
mestojablonec.cz, tel.: 483 357 357).

Pro Meritis 2018
Cena PRO MERITIS, veřejné oce-
nění za přínos k rozvoji města, ob-
čanského života či dobrého jména
Jablonce, je předávána každoroč-
ně v úvodu Novoročního koncertu.
Znáte-li někoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil, pošlete návrh
na jeho nominaci do 30. června t. r.
na adresu: Magistrát města Jablo-
nec nad Nisou, sekretariát primá-
tora, Mírové náměstí 19, Jablonec
nad Nisou.

Návrh musí obsahovat kromě
jména, data narození a místa byd-
liště nominovaného také zdůvod-
nění nominace a souhlas navrho-
vaného vyjádřený jeho podpisem.
Chybět by neměl ani kontakt na
osobu, která nominaci podává.
Navrženými nominacemi se bude
zabývat pracovní skupina, která je
vyhodnotí v souladu s Pravidly pro
udílení ceny města.

Setkání s občany 
2018
Od března představitelé měst a ve-
doucí jednotlivých odborů magist-
rátu čelí dotazům, podnětům a při-
pomínkám občanů na setkáních
v jednotlivých částech města.
V březnu se konaly čtyři a na du-
ben jsou plánovány zbylé tři. 

Program dubnových setkání:
čtvrtek – 12. 4. Proseč – hasičská
zbrojnice; čtvrtek – 19. 4. Rýno-
vice, Lukášov – školní jídelna ZŠ
Rýnovice; úterý – 24. 4. Centrum –
malý sál Eurocentra.

Den Země
Tradiční ekologicky zaměřená ak-
ce se uskuteční ve čtvrtek 22. dub-
na od 10 do 17 hodin v Tyršových
sadech. Pro návštěvníky jsou při-
pravené dílničky, lesní stezka,
ekologické aktivity, zvířátka, ma-
lování na obličej atd. Společně
s dalšími organizacemi pořádá
DDM Vikýř.

Opravená Šumava
Další z osmi etap revitalizace síd-
liště Šumava je připravená k veřej-
nému projednávání. Tentokrát
jsou na programu hned dvě – re-
konstrukce ulic Jeronýmova a Spo-
jovací–Březová. Diskutovat se bu-
de v úterý 17. dubna od 17 hodin
ve školní jídelně místní ZŠ.

Již 18. ročník veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour se konal v polovině
března v Eurocentru. Na návštěvníky
čekala nejen široká nabídka výletů
a dovolených, ale také bohatý dopro-
vodný program. Pro děti pořadatelé při-
pravili tvoření v Ekocentru nebo stánek
iQlandia. Foto Iva Mošnová

Za podporu cyklistického klubu KC
Kooperativa a vloni založenému sportov-
nímu centru mládeže přinesl Miloslav
Hóllosi primátorovi Petru Beitlovi zará-
movaný mistrovský dres Pavly Havlíkové,
která se stala mistryní ČR v kategorii žen
pro rok 2017 a letos 12. ledna titul ob-
hájila. Foto Markéta Hozová

S květinou v ruce navštívili začátkem
března představitelé města především
seniorky, aby si s nimi připomenuli
Mezinárodní den žen. Náměstek Lukáš
Pleticha se tak sešel se ženami sdruže-
nými v organizaci Senioři ČR, náměstek
Miloš Zahradník se vypravil do jednotli-
vých klubů seniorů. Foto Jan Štol

Lampionový průvod s ohňostrojem
V pondělí 30. dubna se u jablonecké přehrady uskuteční tradiční ohňo-
stroj. I letos je naplánován lampionový průvod, který vyrazí od Rybářské
bašty k prostoru před loděnicí. 

Ohňostroj bude odpálen z hráze a pontonu umístěného na vodní hladi-
ně a letos bude věnován 100. výročí vzniku Československa. Za zmínku
také stojí, že část ohňostroje bude pouze ve státních barvách a užít si ho
můžete o pár minut déle než v předchozích letech. Hráz bude pro veřej-
nost nepřístupná a platí přísný zákaz pohybu na vodní hladině v době od-
palování ohňostroje mezi 21 a 22 hodinou. Sraz účastníků průvodu je
mezi 20.30 a 21 hodinou před Rybářskou baštou (konec hráze mezi 1. a 2.
přehradou). Poté se průvod pod vedením mažoretek DDM Vikýř
(Jablonecká jablíčka) a bubenické skupiny Banda LeGranda vydá na ce-
stu od Rybářské bašty k prostoru před loděnicí. Ohňostroj začne ve 21.25
hodin. Akci pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Doprovodnou hudbu k ohňostroji naladíte na Radiu Contact 101,4. UPOZORNĚNÍ: Ve večerních hodinách
bude zpomalena doprava v blízkosti přechodů pro chodce v ulici U přehrady.

■ Vítání dětí 
sobota 10. března 2018
Zoé Nordey, Tomáš a Josef Förste-
rovi, Pavla Pravcová, Jan Adámek,
Tobiáš a Matyáš Šebelíkovi, Nina
Seifertová, Tadeáš Petr Stach, Hugo
Petráš, Thea Trnková, Michaela
Anna Skřebská, Nikolas Quici,
Sára Nejedlá, Adam Petráček, Ši-
mon Klápště, Eliška Danielová,
Matouš Sáblík, Maxim Valenta,
Zarina Turjanycja, Dorota Šrám-
ková, Tadeáš Bartoš, Matthew
Varous, Sofie Duňková, Zuzana
Hozdová, Ruby Novotná, Filip
Dolenský.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN

Foto Václav Novotný
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■ Personální inzerce

Strážník Městské policie Jablonec nad Nisou
Ředitel MP Jablonec vyhlašuje výběrové ří-
zení k obsazení pracovního místa strážník
Městské policie Jablonec nad Nisou.

Požadavky: státní občanství ČR, věk nad 18
let, způsobilost k právním úkonům, trestní bez-
úhonnost a spolehlivost, tělesná, zdravotní
a duševní způsobilost a střední vzdělání s ma-
turitou.

Benefity: možnost získání bytu, stravenky
v hodnotě 100 Kč, 25 dnů dovolené a 3 dny pra-
covního volna s náhradou mzdy, příspěvek na
penzijní připojištění ve výši 500 Kč měsíčně, po
dovršení 12 měsíců pracovního poměru podpo-
ra mobility ve výši 400 Kč měsíčně.

Způsob podání přihlášky: kompletní mate-
riály doručit na adresu: Městská policie Jablo-
nec nad Nisou, Hasičská 983/3, Jablonec, PSČ
466 01 Jablonec nad Nisou (na obálku uvést
„Výběrové řízení“), poté budete zařazeni do da-
tabáze uchazečů a pozveme vás k osobnímu
pohovoru.

Informace k výběrovému řízení poskytne
referent administrativy MP Jablonec nad Nisou
Pavla Knížková, mail: knizkova@mestojablo-
nec.cz, tel.: 725 123 133

Další požadavky naleznete na webových
stránkách statutárního města Jablonec nad
Nisou v sekci Úřední deska – Volná místa.

Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru humanitního (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 10. platová třída

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

sová flexibilita (práce i mimo stanovenou pra-
covní dobu); uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz skupi-
ny B,

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem ihned

Přihlášky do 9. dubna 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici Refe-
rent odboru stavebního a životního prostředí
Magistrátu města Jablonec nad Nisou (refe-
rent stavebního úřadu), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
popř. vyšší odborné vzdělání se stavebním za-
měřením; možno i středoškolské za podmínky
min. 3 roky práce v oboru; znalost stavebního
zákona; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); dobré komunikační schopnos-
ti pro jednání s právnickými i fyzickými osoba-
mi; odpovědnost, samostatnost, flexibilita; pře-
hled o právních předpisech v oblasti veřejného
stavebního práva, znalost práce s mapovými
podklady a orientaci v místopisu města Jab-
lonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon) a to na území Statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Přihlášky do 9. dubna 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru stavebního a životního pro-
středí (agenda ochrany přírody a krajiny)
10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na
ochranu životního prostředí, nejlépe se specia-
lizací na ochranu přírody a krajiny; zkouška
odborné způsobilosti výhodou; orientace
v právních předpisech z oblasti životního pro-
středí výhodou; uživatelská znalost práce s PC
(Microsoft Office); ochota k práci v terénu; or-
ganizační schopnosti; odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita; dobré komunikační
schopnosti pro jednání s právnickými i fyzický-
mi osobami.

Popis vykonávané práce: provádění odbor-
ných činností v ochraně životního prostředí –
výkon státní správy na úseku ochrany přírody
a krajiny v rozsahu svěřeném obcím, pověře-
ným obecním úřadům a obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění a předpisů souvisejících, včet-
ně projednávání přestupků a jiných správních
deliktů, dle uvedeného zákona.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 5. 2018 nebo dle vzájemné dohody

Přihlášky do 9. dubna 2018 do 12 hodin
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Od 1. června plánuje Ředitelství silnic a dálnic otevřít novou pře-
ložku silnice I/14 Kunratice – Lukášov. Novostavba silnice dlouhé
2,6 km bude provozována v režimu předčasného užívání. Na zhru-
ba kilometrovém koncovém úseku se bude pracovat už za provozu,
rychlost bude omezená. Oficiální termín dokončení stavby je konec
roku 2018, ale, jak uvedl stavbyvedoucí Jan Wohlmuth, stavbaři jsou

připraveni dělat vše pro to, aby bylo hotovo dřív. Na jablonecké stra-
ně je v současné době dokončená povrchová úprava ul. Čs. armády
a protihlukové stěny u kruhového objezdu v Lukášově. Hotové je
také veřejné osvětlení od Rýnovic po první most. O aktuální stav na
stavbě se zajímali členové vedení města a někteří zastupitelé na pro-
hlídce v pondělí 20. března. (mh)

Po nové silnici od 1. června 2018

Foto Jan Štol Foto Jan Štol
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Stejně jako v minulých letech i letos mateř-
ské školy před zápisem otevřou své dveře
a nechají veřejnost nahlédnout do svých
království vyzdobených množstvím dět-
ských prací a prosycených prvním objevová-
ním, poznáváním a dětskou radostí. 

Během dnů otevřených dveří se veřejnost může
seznámit nejen s prostředím a zázemím školy,
ale i se školním vzdělávacím programem, s pří-
stupem pedagogů k dětem, s prioritami ve
vzdělávání, kroužky, které školy nabízí, a další
každodenní i nadstavbovou činností. Ty školky,
kde se den otevřených dveří nekoná, je možné
navštívit po předchozí telefonické domluvě
s paní ředitelkou.

Termíny dnů otevřených dveří:

16. 4. /pondělí/ 9.30 hodin
MŠ Červená školka
Nemocniční 15, vedoucí pracoviště Jana Šůro-
vá, tel.: 483 345 340
Vzhledem k možnostem školy se nejedná o den
otevřených dveří, ale o informativní schůzku.
Začátek schůzky je v 9.30 hod. Prosíme o dodr-
žení času.

16. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
MŠ Žlutá školka
Jugoslávská 13, ředitelka Renata Kolischová,
tel.: 483 710 645
Vzhledem k možnostem školy se nejedná o den
otevřených dveří, ale o informativní schůzku.
Začátek schůzky je v 10.00 hod. Prosíme o do-
držení času.

17. 4. /úterý/ 8.30–15.30 hodin
MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Pavla Macháčková, 
tel.: 734 315 540

18. 4. /středa/ 9.00–15.00 hodin
MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová, 
tel.: 734 315 445

18. 4. /středa/ 8.00–17.00 hodin
MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová, 
tel.: 608 600 051

19. 4. /čtvrtek/ 8.00–11.00 a 14.00–16.00 hodin
MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Eva Tuhá, 
tel.: 734 441 722

19. 4. /čtvrtek/ 15.00–16.30 hodin
MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná, 
tel.: 777 772 294

19. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Farkašová, 
tel.: 483 722 062

19. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Kateřina Sýkorová, 
tel.: 734 315 545

24. 4. /úterý/ 14.30–16.30 hodin
MŠ Na Kopečku
V. Nezvala 12, vedoucí pracoviště 
Jana Luštincová, tel.: 483 305 181

24. 4. /úterý/ 16.30–17.30 hodin
MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Jana Brethová, 
tel.: 777 863 494

25. 4. /středa/ 9.00–16.00 hodin
MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Hana Nováková, 
tel.: 777 766 790

26. 4. /čtvrtek/ 14.30–16.30 hodin
MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, ředitelka Zuzana Lapáčková, 
tel.: 483 319 993

28. 4. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Zuzana Křivancová, 
tel.: 778 056 140

4.5. /pátek/ 14.30–16.30 hodin
MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Lucie Papoušková, 
tel.: 778 061 314

MŠ, které den otevřených dveří 
nepořádají, ale lze je navštívit 
po telefonické domluvě:

MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel.: 725 369 922
MŠ lze navštívit po telefonické domluvě
ve 2. polovině března a 1. polovině dubna

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel.: 483 320 873

MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, ředitelka 
Lenka Brunnerová Jínová, tel.: 725 369 911

MŠ Montessori
Zámecká 10, ředitelka Vlasta Hillebrandová,
tel.: 483 302 625

MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová, 
tel.: 733 644 370

Dny otevřených dveří v MŠ

Zápis do všech jabloneckých mateřských
škol se v letošním roce uskuteční ve čtvrtek
10. května v časovém rozmezí od 8.00 do
16.00 hodin.

K zápisu jsou povinni přijít všichni rodiče, je-
jichž děti do konce letošního srpna oslaví páté
narozeniny a doposud žádné předškolní zaříze-
ní nenavštěvují. Pro ně je předškolní vzdělává-
ní povinné, a tedy i bezplatné (hradí pouze stra-
vu).

Město Jablonec nad Nisou se rozhodlo pone-
chat pro všechny školky jeden školský obvod,
kterým je celé území města. Rodičům toto usta-
novení dává naprostou svobodu v rozhodování,
kterou MŠ pro vzdělávání svého dítěte zvolí.
Rozhodovat se mohou nejen na základě svého
bydliště, ale i dopravní dostupnosti v návaznos-
ti na jejich pracovní povinnosti. „Řada rodičů si
MŠ vybírá i dle zaměření školy, nadstandardní
činnosti, zájmových kroužků apod. S tím vším

se mohou rodiče seznámit během dnů otevře-
ných dveří, které většina jabloneckých MŠ po-
řádá,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství, kultury a sportu.

Garantované místo v mateřské škole letos
mají ze zákona všechny děti, které do konce

srpna dovrší věk tří let, mají trvalé bydliště na
území města Jablonec a přijdou ve výše uvede-
ný den k zápisu do MŠ. Není však možné s na-
prostou jistotou zaručit, že se všechny tříleté
děti dostanou do té MŠ, kam přijdou k zápisu.
Nebude-li mít daná škola dostatečnou volnou
kapacitu pro přijetí všech dětí starších tří let,
bude rodičům nabídnuta jiná mateřská škola,
kam by mohlo být jejich dítě přijato.

Řadu informací ohledně zápisu do mateřské
školy (kdy bude, co mít s sebou atd.) lze najít
taktéž v informačním letáčku, který k této pří-
ležitosti již tradičně oddělení školství, kultury
a sportu zpracovalo. Letáček bude distribuován
do veřejných prostor, kde se rodiče s předškol-
ními dětmi vyskytují, ordinací pediatrů či bude
k dispozici v informačním centru magistrátu.
Dalším zdrojem podrobnějších informací bu-
dou před zápisem webové stránky mateřských
škol, kde školky zveřejní konkrétní kritéria pro
přijetí dítěte. (red)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN

Ilustrační foto DDM Vikýř
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Bývalá škola má opět šanci 
Zastupitelé odsouhlasili prodej objektu bývalé
zvláštní školy v Jugoslávské ulici za 8,1 mil. Kč br-
něnské společnosti JP Invest. 

Nový majitel hodlá památkově chráněnou budovu
v těsném sousedství obchodního centra Central zre-
konstruovat a zřídit v ní jak byty, tak nebytové pro-
story pro obchody a služby. Celkem se o budovu bý-
valé školy ucházelo šest zájemců. Nejnižší nabídka
byla 4,5 mil. Kč, nejvyšší 8,1 milionu. 

Společnost SVS – Provoz vodárenské
infrastruktury po roce 2020 
Jablonec jako jeden ze 458 akcionářů společnosti
SVS přijímá odpovědnost za zásobování obyva-
telstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci
komunálních odpadních vod. Souhlasí s dalším
postupem zajištění provozu a správy vodárenské
infrastruktury po loňském odkupu akciového po-
dílu od francouzské Veolie. 

Od ledna 2019 začne vodárenství v Libereckém
a Ústeckém kraji fungovat v tzv. vlastnickém modelu
se servisním prvkem. Jablonec tak i nadále podporu-
je převzetí správy důležité komodity – vody do čes-
kých rukou. Celá transakce je naplánovaná tak, aby
neměla dopad na cenu vody a umožnila do budouc-
na kontrolu nad ekonomikou společnosti. Návrh pro-
cesu je podrobně a názorně popsaný ve dvou krát-
kých videích na webových stránkách www.svs.cz.

Právní analýza zhodnotí dopady referenda
o hracích automatech
Jablonečtí zastupitelé vzali na vědomí výsledky
lednového referenda o zrušení výherních hracích
přístrojů a dalších technických zařízení v jablonec-
kých kasinech a deklarovali, že se cítí být zavázá-
ni rozhodnutím občanů v referendu. 

Nechají nyní zpracovat právní analýzu, která vy-
hodnotí kolize výsledků referenda a jejich uplatnění
v souvislosti s platnými smlouvami o spolupráci, kte-
ré má město s provozovateli uzavřené. Požadavek na
její zpracování vzešel od zastupitele Jakuba Macka,
jednoho z iniciátorů referenda.

Ojedinělou práci Protěže město ocenilo dotací
Padesátitisícovou dotaci od města získá liberecké
Centrum Protěž, z. ú. Zastupitelé individuální do-
taci na činnost asistovaných kontaktů pro děti
ohrožené konfliktem rodičů odsouhlasili. Činnost
asistovaných kontaktů Centra Protěž na Jablonec-
ku je ojedinělá a žádná jiná organizace jí v tako-
vém rozsahu a tímto způsobem neposkytuje. 

Její práci využívá oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí jabloneckého magistrátu (OSPOD). „Je pro
nás vysoce potřebná zvláště v komplikovaných pří-
padech rodičovských sporů o děti, když jeden z rodi-

čů kontaktu s dítětem brání nebo když je narušený
vzájemný vztah mezi dítětem a rodičem. Velkým pří-
nosem je fakt, že nejde o pouhou přítomnost třetí
osoby (sociálního pracovníka) u kontaktu rodiče
a dítěte, ale také o sociální a terapeutickou práci s ce-
lou rodinou,“ zdůvodňuje poskytnutí dotace z měst-
ského rozpočtu vedoucí OSPOD Radka Němečková.

Šestice objektů získala příspěvek 
Ministerstva kultury
Jablonci nad Nisou pro letošní rok přidělilo Mi-
nisterstvo kultury (MK) z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón téměř 1,7 mil. Kč. Město částku
rozdělilo mezi šest subjektů a zastupitelé odsou-
hlasili povinné podíly z městského rozpočtu v ob-
jemu 463 tis. korun. 

O příspěvek na restaurování výmalby a štukové
výzdoby kruchty a podkruchtí požádal kostel Pový-
šení sv. Kříže. Celkové náklady na opravu se rovnají
130 tis. Kč, dotace z MK činí 65 tis. a podíl města
13 tis. Kč. Dům v Mlýnské ulici získá na výměnu oken
a opravu části fasády v téměř milionové hodnotě do-
taci ve výši 484 tis. Kč a město se bude podílet nece-
lými 100 tisíci. Na výměnu střechy a opravu oplecho-
vání za více jak půl milionu dostane činžovní dům
U Zeleného stromu 181 tis. Kč od MK a přes 50 tis.
z městského rozpočtu. Na opravu fasády domu
v Korejské ulici za 1 140 tis. Kč dostane majitel 285 tis.
z programu MK a město se bude podílet 114 tis. Kč.
Dům v Podhorské ulici za dotaci z MK 309 tis. Kč
a městský příspěvek 62 tis. Kč vymění 15 replik oken
a vila v ulici V Nivách bude mít za celkem 1,2 mil. Kč
opravenou jednu stranu fasády i štukové ornamenty,
na které ministerstvo přispěje částkou 371 tis. a měs-
to téměř 124 tis. Kč. 

Jak zlepšit veřejnou dopravu a cyklodopravu
Liberečtí i jablonečtí zastupitelé schválili Plán do-
pravní obslužnosti veřejnou dopravou (SUMF)
území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023. Spo-
lečně s plánem realizace cykloopatření ve stejném
území a období bude předložený Ministerstvu do-
pravy (MD) a Ministerstvu pro místní rozvoj
(MMR). Jakmile oba schválí Komise pro posuzo-
vání plánů mobility MD, bude možné žádat o do-
tace na dopravní projekty bez náročného vyplňo-
vání několikastránkové karty v souladu se SUMF.

Cílem dle návrhu plánu do roku 2023 je, aby veřej-
ná doprava byla atraktivní a dostupná pro všechny
a aby byla využívána pro 31 % všech cest za prací,
službami či zábavou. Ambicí plánu cyklodopravy je,
aby se kolo stalo rovnocennou součástí dopravního
systému, aby se zvýšila intenzita cyklistů o 25 % či
aby byla navýšena celková délka cyklotras o 9 km. 

(jn/mh)

Městská policie Jablonec nad Nisou a její hosté před slavnostním aktem vyhlášení Strážníka roku 2017. Foto Petr Vitvar 

■ Strážník roku 2017
V obřadní síni radnice proběhlo
v pátek 16. března slavnostní vy-
hlášení nejlepších strážníků loň-
ského roku. Strážníkem roku
2017 se stal Jan Brožek, strážník
dopravní a hlídkové služby, který
byl vítězem ankety i v roce 2008.

Druhým oceněným se stal jeho
kolega, okrskář Žižkova Vrchu, Bro-
nislav Novák. Ten byl vyhodnocen
Strážníkem roku na 2. místě již
v roce 2010 a 2012 a na 3. místě
v roce 2013 a 2016. Luboš Hušek si
odnesl třetí umístění a pro něho to
nebylo prvně. Již v roce 2012 se
umístil v tomto hodnocení na tře-
tím místě.

Titul Strážník roku uděluje měst-
ská policie ve spolupráci s vedením
města již od roku 2008. „Mezi zá-
kladní kritéria hodnocení patří pl-
nění povinností vyplývajících ze
zákona o obecní policii, plnění úko-
lů nad rámec pracovních povinnos-
tí, množství zjištěných a následně
řešených událostí, kvalita zpraco-
vání spisového materiálu a úroveň
vystupování,“ vysvětluje ředitel
městské policie Luboš Raisner.

„Stále se utvrzuji v tom, že měst-
ská policie je důležitou a potřebnou
součástí Jablonce. Strážníci výraz-
ně přispívají k ochraně veřejného
pořádku, měli podíl na poklesu kri-
minality v minulých letech, ať už
vlastními zásahy nebo preventivní
činností,“ řekl primátor Beitl a po-
děkoval strážníkům za jejich potřeb-
nou práci pro město.

■ Zpráva MP
Počet trestných činů zůstává
zhruba na stejné úrovni jako v ro-
ce 2016, nejčastějšími v Jablonci
v roce 2017 byly krádeže z auto-
mobilů a vloupání. 

Ve městě se stalo 335 dopravních
nehod, což je o 56 více než v roce
2016, přičemž nejvíce jich bylo
v ulicích Liberecká, Budovatelů,
5. května, Palackého a Rýnovická.
Strážníci řešili loni 6 990 přestup-
ků. Přispěla k tomu dopravní situa-
ce kolem stavby OC Central. Do-
mluvou či napomenutím řešili
strážníci až 25 % přestupků.

Městský kamerový a dohlížecí
systém má 32 kamerových bodů se
46 kamerami, výborně se osvědčily
dvě mobilní kamery, které se v prů-
běhu roku přemisťovaly k vybra-
ným stanovištím tříděného odpadu,
a tak se dařilo postihovat viníky ne-
oprávněného nakládání s odpady.

Městská policie se věnuje také
prevenci: pořádá přednášky pro
mateřské, základní i střední školy,
seniory a další subjekty. Spravuje
dětské dopravní hřiště, kam 3. a 4.
třídy ZŠ dochází na dopravní vý-
chovu, v roce 2017 jej navštívilo
6 616 dětí. 

Celkově má MP 51 zaměstnanců,
z toho 49 strážníků s osvědčením
Ministerstva vnitra a dva civilní
pracovníky včetně asistenta pre-
vence. V současné době je vyhláše-
no výběrové řízení na pozici stráž-
níka.

(mh)
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Ztracený čas kantorů, 
rákosek a oslovských lavic 
Národopisná výstava s praktickou ukázkou
vybavení školní třídy z období první repub-
liky Ze staré školy – kresby a texty národo-
pisců Jany a Josefa V. Scheybalových z kraje
kolem Jizery se koná od 27. března do 29. zá-
ří v Domě J. a J. V. Scheybalových v Jablonci. 

Vedle výročí spojených s naší vlastí si letos při-
pomínáme také nedožité devadesátiny význam-
ného historika, kreslíře a národopisce Josefa
Václava Scheybala. Se svou ženou Janou pokra-
čovali v rodinné tradici a dokázali vytvořit
umělecké sbírky i knihovnu nebývalého zábě-
ru. Liberecký kraj tak získal obsáhlý vědecký
a umělecký dokument zachycující památky li-
dového umění, krajinu i přírodu. Není divu, že
pozornosti manželů Scheybalových neuniklo
ani regionální školství. „Díky kreslířskému
umění Josefa V. Scheybala si můžeme i dnes
dobře představit, jak vypadala venkovská škola,
kde se především v zimě scházely děti z široké-
ho okolí, a jak se asi žákům pracovalo v dřevě-
ných lavicích,“ říká Petr Vobořil, ředitel Jablo-
neckého kulturního a informačního centra, které
výstavu připravilo. Na Scheybalových kresbách
je vidět i pověstná oslovská lavice a hudební
nástroje, které visely ve třídě pod stropem
schované před vlhkostí, nebo roubené stavení
v Pasekách nad Jizerou, kde působil známý
kantor, houslař a písmák Věnceslav Metelka.

Mezi obzvlášť ceněné výstavní exponáty, pat-
ří housle Věnceslava Metelky, který do školy
v Pasekách nad Jizerou nastoupil jako učitelský
pomocník v březnu 1831. „Metelka je typickou
osobností lidového kantora, který učil se zapá-
lením pro věc a s láskou. Vedle toho vychoval
skvělé stavitele houslí a založil tak významnou
houslařskou školu,“ tvrdí Vobořil.

Z národopisných studií Jany Scheybalové se
o těžkém učitelském živobytí dovídáme: „Ne-
jednou se učení odbývalo přímo v obytné svět-
nici, takže při vyučování kantorka vařila, prala,
přebalovala děti, předla. V horách býval v učeb-
ně stav, na Jablonecku i stroj na sekání korálů,
tzv. cojk nebo klemprda. Platy učitelů nebyly
stálé. Sobotales závisel na podpoře vrchnosti
a představenstva obce; někdy patřil ke škole
kousek pole a louky.“

Podpora vzdělávání, zřizování škol a stavba
školních budov patří ke znakům prosperity
a osvíceného řízení obcí a na to měl Jablonec
v době první republiky štěstí. Už z dřívějších
dob se mohl pyšnit několika německými škola-
mi a zrod nové republiky s sebou přinesl i roz-
voj českého školství. Zavzpomínat na výstavě
mohou návštěvníci i na budovy jabloneckých
škol, které mnozí z nich ještě navštěvovali, ale
dnes již nestojí.

Díky spolupráci s Krkonošským muzeem v Ji-
lemnici a Památníkem zapadlých vlastenců
v Pasekách nad Jizerou představí výstava zají-
mavou kolekci autentických školních pomůcek
a učebnic z doby první republiky i originálních
sešitů a žákovských prací. Dobovou atmosféru
dokreslují také úryvky z třídních knih nebo
omluvenky: „Pane Řídící! Jak Vám povědomo,
minulý pátek nebylo možno od nás do školy,
skrz metelici a vítr, proto sme Mařenku do ško-
ly neposlali. S pozdravem Koldovský na Tom-
šově.“

Za první republiky to zkrátka neměli lehké
ani učitelé, ani žáci, ba ani rodiče.

Výstava kreseb a textů národopisců Scheyba-
lových s praktickou ukázkou vybavení školní
třídy z období první republiky je zdarma pří-
stupná až do konce září v Domě J. a J. V.
Scheybalových v Kostelní ulici. Otevřeno je od

úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
a v sobotu od 10 do 13 hodin. Školy si mohou
objednávat komentované prohlídky na tel. č.
775 585 047. (rs)

Kresby zapůjčeny z Muzea Českého ráje v Tur-
nově a z Památníku zapadlých vlastenců v Pa-
sekách nad Jizerou.

Cesty česko-německého porozumění
Setkání a poznávací výlety za někdejšími
Jablonečany, krajany i Lužickými Srby při-
pravuje na letošní rok Galerie Franze
Riegra. 

„Některá setkání se uskuteční v Domě česko-
německého porozumění. Třikrát ale pozveme
zájemce o partnerské vztahy a společnou histo-
rii na poznávací cesty,“ upřesňuje ředitelka do-
mu Petra Laurin. 

Poprvé vyrazí autobus z Rýnovic do partner-
ského města Budyšína, a to v neděli 1. dubna.
Jablonečané tak dostanou příležitosti poznat
lužickosrbské a německé velikonoční zvyky.
Tím nejvýznamnějším jsou velká jezdecká pro-
cesí mužů v černých fracích s cylindry na ko-
ních s ozdobnými postroji. Vyráží v nich až
1500 jezdců v ukázněných dvojstupech, aby po-
světili pole a oslavili zmrtvýchvstání Krista.
Velké oblibě turistů se těší i pouštění vajíček
z kopce Pročenberku (Protschenberg) a tradič-
ní Velikonoční lidové slavnosti.

Druhá cesta se uskuteční od 18. do 20. května
a povede do Augsburgu na Sudetoněmecké dny.

Letošní 69. ročník pořádají krajané s motem
Kultura a domov – základy míru. Na třídenních
slavnostech v bavorské metropoli, kde předsta-
vují jednotlivé komunity sudetských Němců
svou historii, přijíždí stále častěji také české
partnerské spolky i města a lákají na návštěvu
České republiky. 

Cílem poznávacích výprav z Rýnovic bude
tradičně i partnerské město Kaufbeuren. „Tam
pojedeme od 7. do 10. září. Zúčastníme se lido-
vé slavnosti v Neugablonz, městské části, v níž
po válce našly nový domov tisíce někdejších
Jablonečanů,“ dodává Laurin. Na programu
cesty jsou i návštěvy dalších významných pout-
ních míst – klášterů Oberammergau, Ettal a An-
dechs a také koupání v termálních lázních
Therme Bad Wörishofen. 

Zájemci o cesty se mohou přihlásit přímo
v rýnovické galerii, na mailové adrese indata-
media@gmail.com nebo na telefonu 732 551 425.
Dům česko-německého porozumění je kultur-
ním a setkávacím střediskem. Jeho činnost se
zaměřuje na setkávání české a německé kultu-
ry. Centrum se snaží přibližovat české veřej-
nosti německou minulost a tradice regionu.
Dům se poprvé otevřel veřejnosti po celkové
rekonstrukci v létě 1998. O té doby se tam ko-
nají výstavy, partnerská setkání, workshopy,
filmové a literární nebo jazykové kurzy. Ročně
dům navštíví přes 4 000 lidí, z toho zhruba
20 procent tvoří cizinci. (in)

Josef Václav Scheybal 1928–2001

Paseky nad Jizerou 1791, škola, ve které vyučoval
Věnceslav Metelka (kresba J. V. Scheybal)

Foto archiv
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Nadační fond nabízí adopci píšťal
V lednovém čísle Jabloneckého měsíčníku
byla zveřejněna informace o založení Na-
dačního fondu Jablonecké varhany, který
chce pomoci zachránit unikátní varhany
v kostele na Horním náměstí. 

Dnes má fond už první měsíce své činnosti za
sebou. V lednu proběhla tisková konference
a záměr byl představený veřejnosti. Naplno se
rozběhla veřejná sbírka a na transparentní účty
přichází peníze od malých i větších sponzorů.
K dnešnímu dni máme vybráno více než
265 000 Kč, tedy téměř 5 % odhadované cílové
částky. Všem, kteří podporují projekt záchrany
varhan, patří velký dík.

Jak na adopci 
Jako další způsob podpory projektu startujeme
možnost adoptovat si jednu či více píšťal v tom-
to mohutném nástroji. Na adopci čeká celkem
2 862 píšťal, od šestimetrových obrů až po ty
nejmenší několikacentimetrové. 

„Na webu je připraven rezervační systém, ve
kterém si vyberete tu svou píšťalu a zarezer-
vujete si ji. Jako potvrzení rezervace obdržíte
e-mail s pokyny pro zaplacení. Po úhradě je
píšťala adoptována a vy obdržíte adopční list
píšťaly jako trvalou památku, že jedna z píšťal
hraje díky vaší štědrosti. Každá píšťala může
být adoptována s uvedením vašeho jména nebo
anonymně a samozřejmě je tu možnost adopce
i pro firmy,“ vysvětluje způsob adopce předsed-
kyně správní rady a zakladatelka nadačního
fondu Irena Kreiselová. V restaurovaném ná-
stroji bude umístěna kniha dárců, ve které bu-
dou pro příští generace uvedeni i všichni nea-
nonymní dárci a adoptivní rodiče píšťal. 

Více informací k adopci naleznete na strán-
kách nadačního fondu www.jabloneckevarha-
ny.cz pod heslem Adopce píšťal. Na stránkách
jsou také k dispozici všechny informace a do-
kumenty k veřejné sbírce i čísla transparent-
ních účtů.

Varhany se opravují i v Neugablonz
„Současně s děním kolem „našich“ varhan
jsme s překvapením zjistili, že varhany v koste-
le v našem partnerském městě Kaufbeuren-

Neugablonz po šedesáti letech provozu také po-
třebují opravu,“ informuje Jiří Kreisel. 

Tento nástroj postavila v letech 1957–58 var-
hanářská firma Josef Zeilhuber z Altstädten.
Mají tři manuály, 40 rejstříků a 4 512 píšťal. Je
to náhoda, či nějaké propojení dvou farností, li-
dí, rozdělených událostmi druhé světové války? 

„Pro nás to byl impuls zprostředkovat infor-
mace od nás i bývalým občanům našeho města
a v jejich jazyce. Proto vznikla i německá verze
webových stránek Nadačního fondu Jablonec-
ké varhany a není to poslední aktivita v posíle-
ní spolupráce na cestě k opraveným varhanám
v obou městech,“ uzavírá Kreisel.

(jk)

Prospekt varhan v Jablonci nad Nisou Prospekt varhan v Kaufbeuren-Neugablonz

Jizerky fest nabídnou 
ve Woku skvělou muziku
Třetí ročník festivalu JIZERKY FEST 2018 se
uskuteční 27. a 28. dubna v klubu Woko v Jab-
lonci nad Nisou a bude bezesporu největší
klubovou událostí v České republice.

Hudební festival přináší svému publiku širo-
kou paletu hudebních stylů i druhů, propojuje
zdánlivě nespojitelné a bourá hranice mezi
žánry. Jednotícím prvkem a cílem celého festi-
valu však je dosažení maximální možné kvali-
ty a autenticity ve všech koncertech i doprovod-
ných akcích. 

„V pátek od 19 hodin vystoupí domácí kapely
z Jablonce nad Nisou. SARAH – šlapající rytmi-
ka s nabroušenými kytarami a ostrým zpěvem,
covery od Judas Priest, Dio, Iron Maiden, Me-
tallica. Další domácí kapela ERIDU vznikla
v roce 2010 v obsazení baskytara, kytara, bicí,
zpěv. Tvoří vlastní hudbu ve stylu šedesátých
a sedmdesátých let. Nabídne nám však i reper-
toár kapely Black Sabbath v akustickém podání
s důrazem na jejich bluesové kořeny. Hity této
rockové legendy: Paranoid, N. I. B, Sabbath bloody
Sabbath,“ zmiňuje kapely, které vystoupí, Leoš
Zdeníček, jeden z pořadatelů akce.

Ze Švédska se svou bluesovou harmonikou
a kytarou přijede Ivan Hajniš (frontman kapely
The Primitives Group), večer se ponese ve stylu
blues, art rocku a hardrocku a ukončí jej U-73
Jardy Tomka – letitá kapela, která se dříve jme-
novala Ústecká špína. „Ta produkuje nekom-
promisní, syrový rock s nefalšovanou underg-
roundovou atmosférou,“ tvrdí Zedníček.

Program začíná v 17 hodin a bude věnován
významným a na scéně dlouholetým kapelám
českého undergroundu, které se nemalou mě-
rou před rokem 1989 podílely na odporu proti
zvůli vládnoucí KSČ. „Pod označením český
underground se rozumí neoficiální kulturní
proud (subkultura), který se jasněji vydělil
v době normalizace v sedmdesátých letech 20.
století. Jeho představitelé byli spojeni zásadou
tvořit zcela svobodně a neuzavírat žádné kom-
promisy s režimem a jeho kulturními instituce-
mi,“ vysvětluje význam označení český under-
ground Zedníček.

Uslyšíme jabloneckou premiéru většiny účin-
kujících – Posádková hudba marného Slávy,
Stará dobrá ruční práce, Elektrická svině,
Prasečí farma, Havárna, Nevidim, Yamabushi.
„Předěl mezi vystoupením jednotlivých kapel
vyplní autorským čtením z knihy Na okraji spi-
sovatel Martin Šumák Sumerauer a Jim Čert,
český zpěvák a akordeonista zpívající vlastní
balady, které vycházejí z východoslovanského
folkloru (často ovšem na texty významných li-
terátů – Eduarda Štorcha, Bohuslava Reynka,
Andreje Stankoviče, Luďka Markse a překlady
J. R. R. Tolkiena). Závěrem bych chtěl citovat
slova básníka Ivana Martina Jirouse řečeného
Magor,“ uzavírá pozvánku Leoš Zdeníček:

„Underground není vázán na určitý umělec-
ký směr nebo styl, přestože například v hudbě
se projevuje převážně rockovou formou.
Underground je duchovní pozice intelektuálů
a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují
vůči světu, ve kterém žijí. Je to hnutí, které pra-
cuje převážně s uměleckými prostředky, ale je-
hož představitelé si uvědomují, že umění není

a nemá být konečným cílem snažení umělců.
Underground vytvářejí lidé, kteří pochopili, že
uvnitř legality se nedá nic změnit, a kteří ani
neusilují do legality vstoupit. Stručně řečeno,
underground je aktivita umělců a intelektuálů,
jejichž dílo je nepřijatelné pro establishment
a kteří v této nepřijatelnosti nejsou trpní a pa-
sivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem
o destrukci establishmentu,“ pronesl kdysi
Magor – Ivan Martin Jirous.

Vstupné na oba dny činí 190 Kč. (rp)

Klub Na Rampě přináší
jarní nadílku!
Na co se v dubnu návštěvníci Rampy mohou
těšit? 

Ze zahraničních kapel na koncert hvězdných
Siena Root (SW), kteří loni odložili koncert
v Jablonci pro předskokanství Deep Purple,
skvělé Bitrh of Joy (NL), z českého výběru na
legendy jako jsou Minus123minut, Vltava nebo
Luboš Pospíšil trio, přijede i stále populárnější
písničkář Pokáč. Milovníky tvrdších žánrů po-
těší punkoví E!E & The Fialky. Stejně jako
v uplynulých dvou měsících, i v dubnu zahrají
kapely dle divácké ankety v rámci přehlídky
StarplejShow.

Mimo hudební akce se děti se dočkají neděl-
ní pohádky O Plaváčkovi, dospělí komediálního
představení v koprodukci divadel F. X. Kalby
a PalmOFFka 1 000 věcí, co mě serou.

Cestovatelé si přijdou na své během besed
a promítání, o mrazivé Antarktidě, tajemstvích
Amazonského pralesa, sjezdech divokých řek
v Maroku. Na konci měsíce proběhnou sever-
ská předkola hudebních soutěží Porta, Dětská
Porta a Folkový Kvítek. Dojde i na tradičně po-
řádané akce jako jsou dílny – fotografická, bu-
benická a astronomická, dále Horečka sobotní
noci, Kvíz na Rampě, nebo hudební session
Rampus Kreativus. Více informací na webu
www.klubnarampe.cz nebo na Facebooku.

■ Jablonecké hudební rockové a alternativní okénko
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Vikýř nabízí dvaačtyřicet různých táborů
Dům dětí a mládeže Vikyř Jablonec připra-
vil na letní měsíce pestrou nabídku příměst-
ských a pobytových táborů. 

Celkem jich na letní dny připravil dvaačtyřicet.
Nabídka je opravdu pestrá a děti si mohou vy-
bírat z výtvarných, přírodovědných, sportov-
ních, tvořivých, tanečních a dalších táborů.
„K těm stálým a oblíbeným jsme letos přidali
devět nových. Namátkou Angličtinu plnou tan-
cování, ti co rádi čarují se o prázdninách mo-
hou stát kouzelníky a samotné nás překvapilo,
jak rychle se naplnil Egypt. Kapacita táborů se
utěšeně zaplňuje. Na pěti už máme cedulku
OBSAZENO. Jsme rádi, že se nám po zkuše-
nostech z loňska hodně dětí vrací. Bereme to
tak, že program i vedoucí byli a doufáme, že
i budou, pro děti a dospělé atraktivní,“ říká
Martina Šípková, ředitelka DDM Vikýř.

O tom, že se tábory dětem líbí svědčí kladné
reakce, které na tábory z řad rodičů přicházejí,
i průpovídky, které v průběhu dnů pronášejí.
„Budeš můj kámoš?... Jo, ale až od čtvrtka!“,
„Musím v sobě objevit, svoje vnitřní dítě“,
„Jestli je to italskej pes, tak má rád špagety“,
„Ona se s námi nebaví, protože děti na gymplu
dospívají rychlejc“. 

„Takové a jiné perly je možné slyšet na tábo-
rech s dětmi. I proto nás to baví,“ tvrdí s úsmě-
vem Martina Šípková.

Všechny informace o táborech najdou zájem-
ci na www.vikyr.cz.

Příměstské tábory
2.–4. 7. 
HOKUS POKUS SE ZDENDOU 
od 6 let / cena: 750 Kč / info: feix@vikyr.cz
LAND ART
od 8 let / cena: 1100 Kč / prihonska@vikyr.cz

9.–13. 7.
PŘÍRODOVĚDNÝ 
od 6 let / cena: 1 700 Kč / francova@vikyr.cz
VŠEOBECNÝ – CESTOVÁNÍ ČASEM 
od 6 let / 1 500 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz
VÝTVARNÝ I. 
od 5 let / cena: 1750 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz
SPORTOVNÍ I. 
od 8 let /cena: 2 000 Kč / dostal@vikyr.cz
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM 
od 9 let / cena: 3 000 Kč / atelierhofka@gmail.com

16.–20. 7.
ADRENALINOVÝ 
od 7 let /cena: 2 000 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz
LETNÍ FANTASY PARK 
od 7 let /cena: 1 800 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz

TANEČNÍ A TVOŘIVÝ 
od 5 let /cena: 1 600 Kč / francova@vikyr.cz
PRÁZDNINOVÝ KLUB (NEJEN) PRO
DĚVČATA OD 8 LET 
1 800 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz

23.–27. 7.
FANTAZIJNÍ TVOŘIVÝ KOUZELNICKÝ 
od 7 let /1 900 Kč / prihonska@vikyr.cz
U KONÍ NA BEDŘICHOVĚ 
od 8 let / 2 600 Kč / prihonska@vikyr.cz
ANGLICKY HRAVĚ A ZDRAVĚ „ROUTE 66“ 
od 8 let / 1 900 Kč / prihonska@vikyr.cz
PRO HANDICAPOVANÉ OD 7 DO 35 LET 
1 500 Kč / literova@vikyr.cz

30. 7.–3. 8. 
HOLKY A KLUCI V AKCI /HAKVA CLASSIC/ 
od 6 do 15 let / 1 600 Kč / feix@vikyr.cz
ANGLICKY HRAVĚ A ZDRAVĚ „DOWN
UNDER“ 
od 8 let / 1 900 Kč / prihonska@vikyr.cz
MALÉ MAŽORETKY
od 4 let / 1 800 Kč / prihonska@vikyr.cz
MALOVANÉ HEDVÁBÍ
od 7 let /2 100 Kč / prihonska@vikyr.cz
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM
od 9 let / 3 000 Kč / atelierhofka@gmail.com

6.–10. 8.
PRO NEJMENŠÍ OD 3 LET
1 800 Kč se spaním / 2 000 Kč bez spaní
prihonska@vikyr.cz
VÝTVARNÝ II. 
od 5 let / 1 750 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM 
od 9 let /cena: 3 000 Kč / atelierhofka@gmail.com

13.–17. 8.
HOLKY A KLUCI V AKCI /HAKVA EXTREME
od 10 do 18 let /1 800 Kč / feix@vikyr.cz

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY I. A II. 
od 3 let /1 800 Kč / eklova.monika@seznam.cz

20.–24. 8.
SPORTOVNÍ II. 
od 6 let / 2 000 Kč / dostal@vikyr.cz
DRAMATICKÝ TÁBOR PRO
DIVADELNÍKY I NOVÁČKY 
– od 7 let / 1 800 Kč / prihonska@vikyr.cz

27–31. 8.
ANGLICKÝ JAZYKOVÝ A TANEČNÍ 
od 7 let / 1 700 Kč / francova@vikyr.cz
TECHNICKÝ II. 
– od 7 let / 1 800 Kč / dostal@vikyr.cz

Pobytové tábory
30. 6.–7. 7. 
ZAČÁTEK LÉTA V TATRÁCH 
od 7 let / 4 600 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz
RAKOUSKO – turistický tábor s Michalem
7 800 Kč / sipkova@vikyr.cz

2.–4. 7.
TECHNICKÝ I. – pobytový 
od 7 let / 1 900 Kč / dostal@vikyr.cz

3.–13. 7. 
EGYPT – rodinný tábor 
15 990 Kč / sipkova@vikyr.cz

14.–21. 7.
RAKOUSKO – rodinný tábor s Marťou 
7 800 Kč / sipkova@vikyr.cz

21.–28. 7.
RAKOUSKO – letní dovolená nejen pro děti 
7 800 Kč – a.tauchmanova@vikyr.cz

3.–12. 8. 
CHORVATSKO – Seget Vranjica
tábor s Marťou / do 7 800 Kč / sipkova@vikyr.cz

13.–24. 8.
KRČKOVICE – pobytový letní tábor 
od 6 let / 4 000 Kč / a.tauchmanova@vikyr.cz

14.–21. 8.
STREET DANCE – Benecko / Krkonoše 
od 6 let / 3 000 Kč / prihonska@vikyr.cz
HUDEBNÍ – Benecko / Krkonoše
od 6 let / 3 000 Kč / prihonska@vikyr.cz

14.–28. 8.
HUDEBNÍ – Benecko / Krkonoše 
od 6 let / 5 000 Kč / prihonska@vikyr.cz

21.–28. 8.
MAŽOREŤÁCKÝ – Benecko / Krkonoše
od 5 let / 3 000 Kč / prihonska@vikyr.cz

Jablonecké Ekocentrum žije po celý rok
Osm let na jabloneckém výstavišti je v pro-
vozu Ekocentrum, které pod hlavičkou
Jabloneckého kulturního a informačního
centra nabízí své služby školám i veřejnosti.

Základní i mateřské školy tu najdou pestrou
nabídku ekologických výukových programů,
veřejnost si zvykla využívat zdejší tvořivé dílny
s vánočním či velikonoční tématikou nebo té-
matické akce jako je Den stromů, Farmářský
den a mnohé další. Všechny tyto aktivity probí-
hají celoročně s výjimkou letních prázdnino-
vých měsíců.

„A právě na toto období připravili pracovníci
Ekocentra novinku v podobě prázdninových
ekologických workshopů pro děti. Program

workshopů bude zaměřen zejména na pozná-
vání přírody hravou a zážitkovou formou. Děti

čekají zajímavé hry a výlety, ale i tvoření, bá-
dání a pokusy,“ říká Simona Jašová ze Stře-
diska ekologické výchovy Český ráj, které jab-
lonecké Ekocentrum provozuje.

V rámci programu poznají děti práci včelaře,
rybáře a dalších zajímavých profesí. Seznámí
se s živou i neživou přírodou okolí Jablonce,
budou tvořit z přírodních materiálů. 

Worskshopy jsou určeny dětem od 6 do 12 let
a proběhnou v termínech 9.–13. července
a 20.–24. srpna v prostorách Ekocentra (budo-
va Eurocentra, u kina Junior).

Od poloviny dubna bude možné získat bližší
informace o workshopech a stáhnout si při-
hlášku na webových stránkách www.jablo-
nec.com. (si)

Foto archiv DDM Vikýř

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

3. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ENERGIE Z HVĚZD
Astronomické okénko 
Martina Gembece.

4., 11., 18. a 25. 4. /středa/ 17.00 hodin 
JAZYKOVÝ KLUB PRO CIZINCE
Ve spolupráci s centrem Educa se koná
neformální jazykový klub pro cizince,
kurz je určen pro ty, kteří si chtějí
vylepšit češtinu. 
Přihlášky na 602 505 288.

9. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
FRYDERYK CHOPIN
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

9. 4. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

10. 4. /úterý/ 14.00 hodin
MORAVSKÁ KRÁLOVSKÁ MĚSTA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

10. 4. /úterý/ 17.00 hodin
DĚLOSTŘELECKÉ TVRZE
Nejmohutnější československé opevně-
ní z roku 1936–1938. Další setkání
s Jiřím Duškem, členem klubu
Vojenské historie Praha.

11. 4. /středa/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO SENIORY
II
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

17. 4. /úterý/ 17.00 hodin
PRAŽSKÉ ČTVRTI – VÝCHOD
Prahu a její okolí navštívíme již počtvr-
té s Luborem Lacinou.

24. 4. /úterý/ 14.00 hodin
SEVERNÍ KORSIKA
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

24. 4. /úterý/ 17.00 hodin
JMENUJU SE TOMÁŠ
Autor této knížky, Ota Kars, nám při-
blíží skutečný život Tomáše Holého,
který by se 17. března tohoto roku do-
žil padesáti let. Pořad proběhne v rám-
ci akce KNIHA TI SLUŠÍ 2018.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 10. ročník amatérské foto-
grafické soutěže na téma: PŘISTIŽENI
PŘI ČTENÍ.
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2018.
Své příspěvky zasílejte do pátku
11. května 2018.

Pokračujeme v luštitelských a zna-
lostních soutěžích.
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-
VÍTE-TUŠÍTE a KNOFLÍKOHRANÍ
S KNÍŽKAMI.

NOVÉ VÝSTAVY

SKÁČE BLECHA ZVESELA
Veselé básničky od jablonecké básníř-
ky Olgy Novotné s ilustracemi Dany
Kobrové. Výstava umístěna v prostoru
schodiště.

EMIL BÖHME (1856–1928)
Výstava k 90. výročí úmrtí významné-
ho jabloneckého knihkupce a vydava-
tele. Expozice je umístěna na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

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

7. 4. /sobota/12.00–15.00 hodin
KURZ VÝUKY NA UKULELE
Pokračovací lekce výuky na hudební
nástroj, cena 200 Kč za účast. Do kurzu
se mohou přihlásit i zcela noví zájemci
a úplní začátečníci. Informace
S. Příhonská, přihlášky elektronicky
přes webové stránky.

7. 4. /sobota/12.00–15.00 hodin
ZPĚVÁČCI – REGIONÁLNÍ
PŘEHLÍDKA
15. ročník regionální přehlídky soutěže
dětských zpěváků lidových písní pro
severní Čechy, koná se v ZUŠ Jablonec
nad Nisou, informace S. Příhonská. 

14. 4. /sobota/ 9.00 hodin
VIKÝŘÁCKÝ DRAK
Soutěž plastikových modelářů 
v kategoriích I. A, I. C, II. B, II. C, 
startovné 30 Kč/osoba, koná se 
v OC Central, přihlášky P. Dostál.

19. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
Tradiční osvětová akce na podporu
světového Dne Země – tvořivé dílnič-
ky, stezka s úkoly, zvířátka z Vikýře.
Akce se uskuteční ve spolupráci se
SEV Český ráj a JKIC Jablonec nad
Nisou, SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N.,
Útulek Dášenka v Lučanech n. N. 
Akce se koná za finanční podpory
statutárního města Jablonec nad
Nisou. Informace A. Francová.

20.–21. 4. /pátek–sobota/ 18.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Pyžamová párty, zábava, spaní ve
Vikýři, diskotéka, polštářové bitvy
a jiné hry na pobavení. Přihlášky do
13. 4. Cena 230 Kč (ubytování, večeře, 
snídaně, program, lektor), 
informace A. Tauchmanová.

21. 4. /sobota/ 9.30–12.30 hodin
TVOŘIVÁ SOBOTA – LAPAČE SNŮ
Výroba Lapačů snů – krajkové, dřevě-
né nebo vyplétané. Přihlášky do 6. 4. 
Cena: 150–200 Kč (dle rozměru lapa-
če), informace M. Šípková.

28. 4. /sobota/ 8.00–15.00 hodin
12. SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE LODNÍCH
MODELÁŘŮ
Veřejná žákovská soutěž lodních mo-
delářů pořádaná ve spolupráci s KLoM
Admiral, koná se na Novoveském
koupališti, informace P. Dostál.

27.–29. 4. /pátek–neděle/
RODINNÝ POBYT –
ČARODĚJNICKÝ VÍKEND 
Víkend pro celé rodiny plný her, 
tvoření a pohody. 
Více info sipkova@vikyr.cz

27.–29. 4. /pátek–neděle/
EKOVÍKEND S VIKÝŘEM
V rámci ekoprojektu Společně za lepší
svět – cyklus tří přednášek a worksho-
pů na výrobu komposterů, zerowaste
a zašívárna – plátěné sáčky na pečivo
nebo pratelné hygienické potřeby,
informace M. Šípková.

30. 4. /pondělí/
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Penzion Jablonec u přehrady.
Připraveny budou drobné hry a soutě-
že s čarodějnickou tématikou jak pro
holky, tak pro kluky. Pro menší, větší,
největší. Těšit se můžete na čarodějnic-
ký rej, živou hudbu. Převleky vítány –
chystáme již tradičně i vyhlášení Miss
čarodějnice, čaroděj. 
Akce je určena pro širokou veřejnost.
Informace S. Příhonská

LETNÍ TÁBORY
Již máme připravenou bohatou nabíd-
ku letních příměstských i pobytových
táborů, domácích i zahraničních, pro
malé i velké děti, pro celé rodiny. Více
informací naleznete na www.vikyr.cz
v sekci tábory a v JM na straně 13.

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

3.–30. 4. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Koná se v herně. Určeno pro děti od
3 měsíců s doprovodem.

3., 10. a 24. 4. /úterý/ 12.30–15.00 hodin
LEPŠÍ ŠANCE PRO TRH PRÁCE
Pokračování rekvalifikačních kurzů.
V rámci projektu bude pro vás zajiště-
no hlídání dětí v Jablíčku.

4. 4. /středa/ 13.00 hodin
BABY MASÁŽE
Sblížení, důvěra, hlubší vazby, relaxace.
Začátek pětitýdenního kurzu pro rodi-
če s dětmi od narození do 1 roku. 

5. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ŠIKANA U DĚTÍ 
Co šikana vůbec je, jak se rozlišuje,

jak vzniká. Jak se šikaně bránit a na
koho se obrátit? O tom všem nám bude
povídat Roman Šípek.

10. a 24. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
Máte problémy a nevíte si rady? 
Do poradny se vám nechce jít? Přijďte
se poradit k nám. Individuální
poradenství zdarma.

10. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Co by mělo dítě zvládat při nástupu do
MŠ? Jak to vypadá tento rok s naplně-
ním školek? Co s sebou vzít k zápisu?
To vše se dozvíte ve velkém sále
Spolkového domu od vedoucí odd.
školství Zdeňky Květové. V Jablíčku
bude po dobu přednášky zajištěno hlí-
dání dětí.

11. 4. /středa/ 17.30–19.30 hodin
JAK SE PŘESTAT TRÁPIT
A DĚLAT SI STAROSTI
Dělání si starostí je mnohdy považováno
za znak zodpovědnosti a způsob před-
cházení problémům. Ale skutečnost je
opačná. Revoluční porozumění mysli
ukazuje, jak zodpovědně řešit potíže
a přitom se zbytečně netrápit.

12. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ALIMENTY
Co dělat, když je otec dítěte neplatí,
platí nepravidelně nebo málo?
Přednáška s vedoucí oddělení sociálně
právní ochrany dětí Radkou
Němečkovou.

12. 4. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS - porucha autistického
spektra, logopedické vady. Předávání
zkušeností v příjemném prostředí, pro
děti program.

16. 4. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU 
Přijďte se zdarma poradit o zdravém
pohybovém vývoji svých dětí s fyziote-
rapeutkou Markétou Matějčkovou.

17. a 18. 4. /úterý a středa/
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ. 
POZOR – pro veřejnost je v tuto dobu
Jablíčko uzavřené.

19. 4. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT

25. 4. /středa/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV
Preventivní program, péče o dutinu
ústní u dětí i celé rodiny. Pro děti:
krátká pohádka a praktický nácvik
správného čištění zubů.

26. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Setkávání těhotných a kojících mami-
nek v příjemném prostředí Jablíčka
s laktační poradkyní Eleonorou Kočí.
Hlásit se můžete také na tel.: 777 102 614.

■ Kavárna Floriánka
Chráněná kavárna Floriánka, ve
Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

5. 4. /čtvrtek/
ŠŤASTNÁ HODINKA
Překvapení ke kávě zdarma.

12. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
WORKSHOP
Tvoření z čajových sáčků.

26. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ VERNISÁŽE
Básničky a obrázky.

Druhý Montessori ples

28. 4. /sobota/ 19.00 hodin – Kulturní centrum Hotel Praha
Mateřská a základní škola Montessori Jablonec pořádá společenský
ples. K tanci bude hrát orchestr Ladislava Bareše a večer je specifický
tím, že na něj mohou děti starší 13 let v doprovodu rodičů. Více infor-
mací na www.naseskolajbc.eu.
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

7. a 8. 4. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů ČMS, okres Jablonec
n. N., pořádá v atletické hale na
Střelnici halovou soutěž v atletických
disciplinách požárního sportu.

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

14. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
HET liga, 24. kolo

28. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC Slovan Liberec
HET liga, 26. kolo

Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webových
stránkách www.sportjablonec.cz

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/
14. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ SOKOL
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
II. liga dorostu, centrkurt.

14. 4. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HK SLAVIA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt.

28. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HBC STRAKONICE
II. liga dorostu, centrkurt.

28. 4. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HC DUKLA PRAHA B
II. liga mužů, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
21. 4. /neděle/ 9.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
Pořádá TJ Sokol Jablonec nad Nisou 
– Sportcentrum, pořádá XXVII. ročník
soutěže jednotlivkyň v moderní
gymnastice.

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

14. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK ADMIRA PRAHA
Fortuna Divize C, 21. kolo.

28. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK TURNOV
Fortuna Divize C, 23. kolo.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

FOTBAL
8. 4. /neděle/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – AC SPARTA PRAHA
Česká liga U19 B, 20. kolo

22. 4. /neděle/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – AC ADMIRA PRAHA
Česká liga U19 B, 22. kolo.

8. 4. /neděle/ 12.30 hodin
FK JABLONEC – AC SPARTA PRAHA
Česká liga U19 B, 20. kolo

22. 4. /neděle/ 12.30 hodin
FK JABLONEC – AC ADMIRA PRAHA
Česká liga U19 B, 22. kolo.

Jablonecká přehrada
www.behjablonec.cz

15. 4. /neděle/ 9.30 hodin
BĚH DO POHODY
Pořádá Tri-club, 8. ročník sportovní
události pro celou rodinu. Prezence
od 7.30 hodin. Kategorie od 2 do 99 let.
Závod je zařazen do seriálu Eleven
běhy 2018. Závod je 1. částí závodu
o krále a královnu jablonecké přehra-
dy. Více www.behjablonec.cz.

BASEBALL
www.baseball-blesk.cz, 
stadion Ash Field (pod ZŠ Mozartova)

2. 4. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
BLESK JABLONEC 
– PELIKANS BUČOVICE
1. baseballové ligy

23. 4. /neděle/ 13.00 a 16.00 hodin
BLESK JABLONEC 
– PELIKANS BUČOVICE
Páté a šesté kolo 1. baseballové ligy

ČSTS Přátelé přírody
www.prateleprirody-jablonec.cz,
jotovova@seznam.cz, tel. 606 901 561

Čtvrteční výlety

5. 4.
KELTSKÁ STEZKA
Odjezd 8.30 hodin, autobus MHD č. 14
z ČSAD na Horní Proseč

12. 4.
ČERTOVA ZEĎ
Odjezd 7.57 hodin, vlak do Lbc a bus
do Janova Dolu

19. 4.
ČERVENÝ DVŮR
Odjezd 8.15 hodin bus do Rychnova
a vlak do Sedlejovic.

26. 4.
NA SMRK
Odjezd 7.57 hodin, vlak do Liberce
a Bílého Potoka.

Pěšky vždy cca 10–15 km. Podrobný
program na webu nebo na nástěnce na
Dolním náměstí.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
25. 4. /středa/ 13.10 hodin
19. JABLONECKÝ MLÁDEŽNICKÝ
AQUATLON
Plavecko-běžecký závod. Pořádá oddíl
triatlonu a plavání TJ Bižuterie
Jablonec.
Akce určená pro širokou veřejnost
a školní mládež (kategorie 7 let a ml.,
8, 9, 10–11,12–13,14–15,16–19, 20 a st.)
Časový pořad: 13.10–13.40 hodin: 
prezence (vestibul plaveckého bazénu
v Jablonci), 13.50 hodin: rozprava,
14.00 hodin: start plavání benjamínků,
po přestávce start do běžecké části.
Objemy: plavání 50 m (nejmenší) až
300 m (dorost); běh 700 m (nejmenší)
až 2 100 m (dorost).
Více na www.triatlon-bizuterie.cz

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní aktuality

BBA = Blesk
Batting Arena
Během jarních prázdnin zásluhou
Lukáše a Petra Roubíčkových v pronaja-
tém z části nevyužívaném objektu
Jablonecké energetické, a. s., vznikly
prostory pro trénink pálky. Ruku k dílu
také přiložili Aleš Procházka, Mára
Chlup, Zdenda Machačka, Mates Fous.
„Blesk Batting Arena znamená pro klub
BC Blesk kvalitativní posun v pálkařské
přípravě, bez ohledu na počasí a roční
období, bez omezení přípravou a úkli-
dem sítí a dalších pomůcek, dobou tré-
ninku, sdílením s jinými sporty. Využi-
telnost prostor je od rána do večera, od

pondělí do neděle, po celý rok,“ říká Petr
Roubíček,předseda klubu.

BBA přináší vyšší intenzitu pálkař-
ských tréninků, větší pestrost pálkař-
ských cvičení, možnost trénování více
kategorií ve stejnou dobu, individuální
tréninky. V blízké době bude k dispozici
i kamera a možnost si přehrát pálkař-
ských pohyb, analyzovat chyby a najít
cestu k jejich odstranění.

Na Žižkově Vrchu 
lákají mladé atlety
Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72 (Žižkův Vrch) pořádá pro

všechny kluky a děvčata z pátých tříd,
kteří se rádi hýbou a mají zájem o sport,
výběrové testy pro zařazení do sportovní
třídy se zaměřením na atletiku.

„Žáci při výběrových testech předve-
dou dovednosti v hodu medicinbalem,
skoku dalekém z místa, v počtu leh – se-
dů za jednu minutu, v běhu na 50 metrů
a ve vytrvalostním běhu na šest minut,“
upřesnil ředitel ZŠ Pasířská Jiří Vond-
ráček. 

Výběrové testy se budou konat v úterý
9. 4. 2017 v 16 hodin na atletickém stadi-
onu Základní školy Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72. Cvičební úbor si účastníci
berou s sebou. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách školy:
www.zspasirskajbc.cz.

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

2., 9.,16., 23. a 30. 4. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA 
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v tom těle funguje. První pomoc
jak v teorii, tak při modelových situa-
cích v praxi. Historie Červeného kříže
a mezinárodní humanitární právo, to
a ještě více se děti v tomto kroužku naučí.
Registrace: prouskova@cck-jablonec.cz.

7., 14. a 24. 4. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
SCHŮZKA HUMANITÁRNÍ 
JEDNOTKY 

Malá učebna ČČK, Uhelná 5
Není ti pomoc ostatním lidem v kritické
situaci lhostejná? Zajímá tě zdravověda,
humanitární pomoc? Staňte se členy
ČČK a humanitární jednotky. Pro členy
i nováčky se zájmem. Přihlášení e-mai-
lem: reditelka@cck-jablonec.cz.

14. 4. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ – 1. část kurzu
Rekvalifikační kurz seznámí uchazeče
se všemi nezbytnými informacemi pro
výkon role zdravotníka zotavovacích
akcí. Přihlášení mob.: 702 191 003, 
e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz, 
reditelka@cck-jablonec.cz.

15. 4. /neděle/ 8.00–17.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ – 2. část kurzu
Rekvalifikační kurz seznámí uchazeče

se všemi nezbytnými informacemi pro
výkon role zdravotníka zotavovacích
akcí. Přihlášení mob.: 702 191 003, 
email: dohnalova@cck-jablonec.cz, 
reditelka@cck-jablonec.cz.

19. 4. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro
zaměstnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Přihlášení SMS/e-mailem;
kapacita 6 lidí, mob.: 702 191 003, 
e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz.

19. 4. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku v po-
skytování první pomoci, Přihlášení
SMS/e-mailem; kapacita 10 lidí, 

mob.: 702 191 003, e-mail: 
dohnalova@cck-jablonec.cz.

21. 4. /sobota/ 7.30–17.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ – 3. část kurzu
Rekvalifikační kurz seznámí uchazeče
se všemi nezbytnými informacemi pro
výkon role zdravotníka zotavovacích
akcí. Přihlášení mob.: 702 191 003, 
e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz, 
reditelka@cck-jablonec.cz.

22. 4. /neděle/ 8.00–17.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ – 4. část kurzu
Rekvalifikační kurz seznámí uchazeče
se všemi nezbytnými informacemi pro
výkon role zdravotníka zotavovacích
akcí. Přihlášení mob.: 702 191 003, 
e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz, 
reditelka@cck-jablonec.cz.
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■ Z knihovny 
Josef Kunc: Jablonec nad Nisou.
Průvodce stavebním vývojem
města (1945–2015)
Jablonecké domy, které již na vlastní
oči neuvidíme. Kniha Josefa Kunce
provádí čtenáře stavebním vývojem
města mezi lety 1945–2015. 

„Publikace je doplněna bohatou ob-
razovou dokumentací, která zachycu-
je jednotlivé jablonecké domy v jejich
proměnách. Jedná se nejen o obytné
budovy, ale jsou zde zdokumentová-
na také společenská i kulturní zaříze-
ní, továrny a jiné technické stavby.
Knihu vydal Vladimír Opatrný v roce
2017 jako svou již třetí publikaci,“ říká
Zbyněk Duda, ředitel knihovny v Jab-
lonci nad Nisou. Začíst se, či si knihu
jen prolistovat, lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihovny od
osmé do osmnácté hodiny.

Plavecký oddíl slaví 70 let. Vaše minulost je s ním
úzce spjata, kdy jste do oddílu vstoupil?
Pokud mě paměť neklame, bylo to 6. dubna 1969,
kdy jsem se zúčastnil školních závodů. Kamarád
plaval, šel jsem se s ním podívat a po skončení zá-
vodu jsem se přihlásil do oddílu.

Kde se v té době trénovalo?
V městských lázních, byl tam bazén o rozměrech
15x7 metrů a krásné prostředí, galerie, ze které jsme
si mohli jednou v roce – před Vánoci – skočit do vo-
dy. Jako kluk jsem měl lázně velmi rád. Trénovali
nás pánové Maitner, Lejsek, Pošmourný, Plesl,
Hanč, později Ruda Tomeš, Jiří Hušek a další.

Kde jste závodili?
V lázních se tehdy konaly závody jen v rámci oddílu či
okresu a utkání proti Liberci, jezdili jsme závodit do
Ústí, Teplic, Litvínova atd. Ve 14 letech jsem se dostal
na MČR, což byl asi můj největší úspěch v žákovské
kategorii. Plavání mě bavilo, postupně jsem se začal
zajímat o trénování a po střední škole jsem studoval
fakultu tělesné výchovy. Po škole jsem nastoupil do
TJ Bižuterie, do střediska plavecké výchovy, kde
jsme učili plavat dětí od 1. po 6. třídu a poslední roč-
ník MŠ. Tehdy bylo v okrese v jednom ročníku 1 500
dětí, dnes cca 300. Stále jsem i závodil a jako dospě-
lý byl 9. na MČR na 200 m polohový závod.

Také jste trénoval a byl předsedou klubu, který
váš svěřenec to dotáhl nejdál?
Předsedou jsem byl v letech 2003–2007, bylo to v ob-
dobí, kdy současný předseda Tomáš Janata nepůso-
bil v Jablonci. Dětí jsem trénoval mnoho, ale asi
největší úspěch dokázal Ivo Danilevič, pozdější
olympionik – bobista, který ve 14 letech zaplaval
československý rekord na 50 metrů. Ten čas si pa-
matuji dodnes – 26,49 s. Ovšem v Jablonci byla vždy
výborná parta trenérů, a proto oddíl byl a je celkově
úspěšný napříč nejrůznějšími kategoriemi. Pod ve-
dením všech trenérů získali plavci mnoho medailí

i titulů z MČR, nicméně v poslední době zažívá od-
díl velký boom a sklízí úspěchy i v reprezentaci pod
vedením současné nové party trenérů.

Vedle plavání jste se věnoval triatlonu, kdy jste
objevil jeho kouzlo?
Kolem triatlonu jsem se začal motat v roce 1985.
Tehdy nebyly oddíly triatlonu jako dnes, většina
sportovců toto odvětví pochytila ze zpráv ze zahra-
ničí. Z plavců jsem to začal zkoušet já, Pavel Vot-
ruba, pak jako žáček Renda Milichovský (pozdější
dlouholetý reprezentant) a Petr Sirůček. Postupně se
přidávali další. O úspěšný rozmach triatlonu v Jab-
lonci se velkou měrou zasloužil Ladislav Janata
a další tehdejší hlavní organizátoři závodu Bižumuž.
Když v TJ Liaz založili první triatlonový oddíl,
vstoupili jsme do něho. Tým tvořili vesměs plavci
Milichovský, Siruček, Tomáš a David Janatovi, i pů-
vodem neplavci Štěpán Chroustovský, Jan Kostelník,
Broučil, Martinka a další. Mnozí z nich byli úspěšní

i na mezinárodním poli na MS. Mým nejúspěšněj-
ším svěřencem byl Š. Chroustovský, který v roce
1996 přivezl stříbro z MS v duatlonu, a odchovan-
kyní Radka Vodičková (účastnice OH v Londýně).
Postupem času jsme založili oddíl při TJ Bižuterii,
o což se velmi zasloužil Ladislav Janata. Mezi partu
tahounů oddílu rozhodně patřil další otec, Bohumil
Chroustovský. Já jsem spíše trénoval, rodičové se
starali o chod. Tradičně jsou zde pořádány závody
i celorepublikového charakteru. Dnes jsou úspěšní
pořadatelé závodů David a Tomáš Janatové. Uspo-
řádali tu poprvé v Jbc závody ČP a později i další
MČR v krátkém triatlonu. Já se zaměřoval spíše na
závody pro mládež. Některé pořádáme dodnes, já te-
dy pouze dvě akce, a to Jablonecký mládežnický
aquatlon (letos bude 25. 4. již 19. ročník) a Před-
vánoční plavání – aneb Štafetka 3 × 25metrů.

Proč byste dětem doporučil plavání i triatlon,
v čem jsou výjimečné?
Sport obecně nutí děti, lidi pravidelně něco dělat,
překonávat překážky, vede k větší zodpovědnosti,
lepší životosprávě. Prostě žije se díky němu relativ-
ně zdravě. Plavání je pohyb v přirozeném prostředí,
ve kterém se člověk vyvíjel. Nezatěžují se tolik klou-
by, sportovec je rozvíjen harmonicky. Triatlon, pro-
tože zahrnuje tři sporty, je zase všestrannější, nutí
člověka se v průběhu závodu okamžitě správně roz-
hodnout, co má v dané chvíli udělat, aby dosáhl co
nejlepšího výsledku.

Máte své životní krédo?
Mně se osvědčilo heslo „Kde je vůle, tam je i cesta.“
a zároveň „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby
se oni chovali k tobě.“ Toho se držím téměř celý ži-
vot a v tomto duchu jsme s manželkou Hankou vy-
chovali i naše tři syny. Hance (bývalá česká rekord-
manka a reprezentantka na 100 m př. – pozn. redakce)
vděčím za mnoho skvělých zážitků, výchovu našich
synů a vůbec za to, že se sportu mohu věnovat.

Jiří Endler

Josef Mužíček 
Kde je vůle, tam je i cesta

■ Tvář Jablonecka

Josef Mužíček se narodil v roce 1957 v Mladé Boleslavi. Absolvoval ZDŠ Pivovarskou a pětiletou
výuku na Střední průmyslové škole strojní s výučním listem a Fakultu tělesné výchovy a sportu při
Univerzitě Karlově v Praze. Do roku 1981 pracoval v TJ Bižuterie jako cvičitel ve středisku plavecké
výuky a později jako jeho vedoucí. V roce 1990 přešel do školství, učil v ZŠ Mšeno, od roku 1995
na Gymnáziu U Balvanu a v roce 1999 se stal ředitelem Domova mládeže v Jablonci n. N. Od roku
2005 byl ředitelem Domova mládeže v Liberci a od července loňského roku pracuje jako zástupce
ředitele pro Domov mládeže při Střední průmyslové škole strojní, stavební a dopravní v Liberci.
Od roku 1969 je členem plaveckého oddílu TJ Bižuterie, kde byl dlouhá léta plavcem, trenérem
i cvičitelem plavání a také byl členem výboru TJ. Věnuje se také triatlonu, v letech 2014–2016 byl
hlavním trenérem žákovské reprezentace.

■ Čtenář roku 
V rámci kampaně Březen – měsíc čte-
nářů hledají české knihovny své nej-
lepší čtenáře uplynulého roku. „V mi-
nulých ročnících jsme hledali čtenáře
s největším počtem výpůjček, nejstar-
šího čtenáře, tátu čtenáře i čtenář-
skou babičku či nejlepší čtenářskou
rodinu. Letos jsme vybírali z katego-
rie nejmladších čtenářů,“ říká Zby-
něk Duda, ředitel Městské knihovny
Jablonec.

Letošní vyhlášení ankety se usku-
tečnilo v pondělí 5. března. Čtenáři
roku se stali Anežka Randáková, Mia
Rasko a František Klíma. 

■ Krátce
Léto plné her a pohybu 2018
Radim Štryncl a tým Free Time
Activities připravují příměstské tábo-
ry pro kluky a holky od 5 do 14 let
s pestrou nabídkou turnusů – Profese
kolem nás, Jak věci fungují II, Koň-
ský tábor, Poznej své okolí a Sportík.
Podrobnější informace na webu
www.radimstryncl.cz.

Foto archiv Městská knihovna Jablonec

Foto Jiří Endler
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Historie plaveckého sportu na Jablonecku se
začala psát kolem roku 1948 a letos oslaví
sedmdesát let od svého založení.

Plavecký klub vznikal pod vedením pana Mait-
nera a hlavičkou Sokola v roce 1948. Výraznou
osobností klubu je Vladimír Plesl, který 10 let
v klubu závodil, ve dvaceti letech začal trénovat
a celkově v oddíle působil jako trenér - dobro-
volník neuvěřitelných 50 let. Rukama mu pro-
šly desítky jabloneckých plavců. Vladimír Plesl
je stále činným členem oddílu TJ Bižuterie.

Plavci ve svých prvopočátcích trénovali na ve-
řejných koupalištích na Nové Vsi, v Lučanech,
v Janově, v Tanvaldě, ve Vrkoslavicích, na Frýd-
štejně atd. V zimních měsících se připravovali
v městských lázních v bazénu o rozměrech
15 x 6 metrů. „V roli plavčíka působil trenér od-
dílu Dresler. Dalšími osobnostmi tehdejší doby
byli pánové Král, Švarc, Školník a bratři
Hnisové. Největší osobností té doby byl Maitner,
staral se o chod klubu, učil plavat děti a sám zá-
vodil,“ říká Tomáš Janata, současný předseda
plaveckého oddílu TJ Bižuterie.

V létě se závodilo na koupalištích a závody
byly vypisovány na tratích do sta metrů. „Zá-
vodilo se i v městských lázních, kde se do bazé-
nu vkládala dřevěná deska, která ho zkracova-
la na 12,5 metru, čímž tratě dosahovaly oficiál-
ní závodní délky 100 m,“ zmiňuje zajímavost
Janata. 

„V padesátých letech přišli trenéři Václav Vrkoč
a Josef Čumpelík a oddíl přešel pod komunální
podnik města Jablonce n. N. V roce 1953 se ko-
nal první ročník dnes již tradičního závodu
přes jabloneckou přehradu. Na konci šedesá-
tých let přešel oddíl pod hlavičku Bižuterie.
Začal zde působit A. Fistr, J. Lejsek a L. Hanč
a plaveckými osobnostmi této doby se stali D.
Fistrová a J. Mužíček.

Na počátku sedmdesátých let založil Jiří
Hušek Středisko plavecké výuky. Trenéry byli J.
Hušek, K. Pošmourný a J. Sůvová a mezi nejvý-
raznější závodníky patřili Ivo Danilevič a Hana
Poskočilová, kteří později odešli do vrcholové-
ho plaveckého střediska v Praze. Oba jsou drži-
teli československých rekordů.

V polovině osmdesátých let se hlavním trené-
rem oddílu stal bývalý plavec Josef Mužíček,
jenž přebral funkci vedoucího Střediska plavec-
ké výuky. Předsedou a trenérem se stal J. Lej-
sek. V této době jsou velmi úspěšnými plavci
M. Votrubová a M. Duschka.

V roce 1987 je v Jablonci dokončen plavecký
bazén s osmi drahami. Do bazénu přicházejí
další mladší trenéři: D. Nováková, V. Vacková, J.
Bojko, J. Grus. 

Na přelomu devadesátých let došlo k někte-
rým změnám ve vedení – předsedou se stal
L. Hanč a pod vedením J. Sůvové byla založena
plavecká škola. Přední umístění z mistrovských
soutěží žactva a dorostu získali K. Ryžáková,
E. Tomešová, P. Sůvová, K. Grusová. 

V jabloneckém bazénu se konalo první Mist-
rovství Československa na krátkém bazénu.

V roce 1992 postupují ti nejlepší na Sportovní
gymnázium v Jablonci n. N., trénuje je J. Sů-
vová, která spolupracuje s I. Felgrovou z FTVS.
Družstvo žen ve finále soutěže družstev České
republiky, které se konalo v Jablonci, končí
osmé. Do vrcholového střediska VŠ odešla
K. Grusová, několikanásobná medailistka mist-
rovských soutěží. Dobře si vedli i další plavci
v dorostu: V. Machačka a M. Picková. 

V druhé polovině devadesátých let klesla
členská základna a ubylo i trenérů. Do české
juniorské reprezentace se dostali R. Gaalová.
V. Machačka je vybrán jako zástupce sportující
mládeže na Olympijské hry do Atlanty. 

V roce 1999 přebral funkci trenéra na spor-
tovním gymnáziu bývalý plavec a současný
předseda oddílu T. Janata. Když byl bazén v ro-
ce 2000 uzavřen, jezdili plavci do Liberce a ti
nejmladší trénovali v bazénu 10 × 3 metry
v atletické hale. I přesto M. Nováková a O. Vávra
byli zařazeni do širšího výběru mládeže České
republiky. Z mistrovských žákovských soutěží
přivezli medaile K. Lukešová, R. Čejka a J. Pro-
feld. 

V současné době se plaveckému oddílu velmi
daří. Pod vedením Tomáše Janaty, který stojí
v čele 19 let, se členská základna rozrostla.
„Oddíl má 14 trenérů. Pod vedením Š. Matka se
několikanásobnou českou mistryní žen stala
T. Grusová, držitelka tří českých mládežnic-
kých rekordů. Ty má na svém kontě i J. Bursa,
současný talent oddílu. Mistrem ČR dorostu se
stal Eda Trunečka a medaile vozí i děti našich
bývalých plavců O. Grus, Z. Janatová a M. Mar-
tinka,“ chlubí se Janata a dodává: „Chceme
tímto pozvat bývalé plavce na oslavu 70. výročí,
které se neobejde bez jejich vzpomínek. I proto
je žádám o zaslání fotografií, vzpomínek, zážit-
ků z dob jejich plavání na e-mail: tjanata@sez-
nam.cz.“ (tj)

Plavecký klub slaví sedmdesátiny

Pracovní uplatnění není samozřejmost 
V březnu otevřelo liberecké sdružení TULI-
PAN pobočku v Jablonci nad Nisou. Nezis-
ková organizace provozuje chráněnou díl-
nu, kde zaměstnává osoby se zdravotním
znevýhodněním, pořádá kulturní a vzdělá-
vací programy, nabízí poradenské služby li-
dem dlouhodobě nezaměstnaným. Novinkou
je pak projekt pomoci pro pečující. Jablo-
necká pobočka sídlí v Komenského ulici.

„Nabízíme pomoc osobám se zdravotním zne-
výhodněním, dlouhodobě nezaměstnaným, li-
dem s nízkou kvalifikací a těm, kterým se ne-
daří najít práci. To může platit i pro lidi mladší
25 nebo naopak starší 50 let. Odborně je pod-
porujeme a pomáháme jim najít jejich kvality,
které pak mohou uplatnit na pracovním trhu.
V rámci poradenských služeb pomáháme oso-
bám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou
našimi zaměstnanci, ale zároveň všem, kteří
potřebují pomoci řešit své problémy. Realizu-
jeme i celou řadu kulturních, volnočasových

a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je inkluze
mezi zdravou a handicapovanou populací,“ vy-
světluje odborná pracovnice z jablonecké po-
bočky Sdružení TULIPAN Miroslava Hoch-
mannová.

Sdružení TULIPAN je kupříkladu nositelem
projektu Pracovní uplatnění není samozřej-
most. „Cílem je podpora dlouhodobého pracov-
ního uplatnění osob se zdravotním znevýhod-
něním a osob s kombinací handicapů.
Prostřednictvím projektu chceme individuálně
řešit problémy a potřeby, odbourávat bariéry
před vstupem na trh práce, získávat nezbytné
znalosti a praktické dovednosti, osvojovat zá-
kladní pracovní postupy a zvýšit kvalifikaci,“
popisuje Hochmannová.

Program nabízí například sestavení individu-
álního plánu společně s poradcem a sociálním
pracovníkem. Motivační kurzy podporují ná-
cvik sebeprezentačních a komunikačních do-
vedností, pomáhají s orientací na trhu práce,
s vytvořením životopisu či motivačního dopisu.
Kurz právní a finanční gramotnosti včetně dlu-
hového poradenství ukazuje, kudy vede správ-
ná cesta k ekonomické nezávislosti. Trénují se
pracovní dovednosti, jako např. manipulace
s pokladnou, balení a expedice zboží, šití, úklid,
keramika, žehlení, kompletace, obrábění, pro-
dejní dovedností, zahradní a administrativní
práce. 

„Účastníci programu mohou projít rekvalifi-
kačními kurzy v oblasti sociální a výchovné,
administrativy nebo služeb,“ doplňuje Mirosla-
va Hochmannová a připomíná, že dalším důle-
žitým projektem organizace TULIPAN je ten

S podporou k lepší péči. „Cílovou skupinou jsou
neformálně pečující, chceme snížit jejich nad-
měrné psychické a fyzické zatížení, zlepšit kva-
lity poskytované péče a zvýšit kvality života pe-
čujících,“ popisuje Hochmannová. 

Účastníci projektu získají informace, kam se
obrátit nebo kde hledat odbornou pomoc, navá-
ží nové společenské kontakty a budou moci na-
vzájem sdílet svoje zkušenosti a problémy.
„Ukážeme jim, jak mohou pečovat více o sebe.
Je pro ně připravena nabídka masáží, jógy, pla-
vání a ochutnávka canesterapie. Pečující získa-
jí příslušné odborné a sociální kompetence
a praktické dovednosti využitelné v praxi. Za
velice přínosné považujeme také změny v ná-
hledu na prevenci a zvládání krizových situací,
efektivní komunikaci a praktické použití psycho-
hygieny,“ uzavírá Miroslava Hochmannová.

Bližší informace získáte v jablonecké poboč-
ce organizace TULIPAN v Komenského ulici
926/19, tel.: 774 450 165, e-mail: hochmanno-
va@sdruzenitulipan.cz. (jn)
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Od ledna mohou vlastníci bytových domů
využít 78. výzvu Energetické úspory v byto-
vých domech III. Žádosti o podporu je mož-
né podávat do vyčerpání alokace ve výši 3,5
mld. Kč z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (EFRR), maximálně však do 29. listo-
padu 2019. 

„78. výzva přináší nové možnosti pro podporu
bytových družstev, jež nejsou výhradním vlast-
níkem bytového domu, ale spravují jej do zalo-
žení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně
se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost
získat podporu za celý bytový dům,“ vysvětluje
Magdaléna Borková z Odboru řízení operačních
programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické
osoby přibyla nově možnost požádat o podporu
mimo režim veřejné podpory a de minimis.

U těchto projektů se také rozšířily způsobilé vý-
daje a zredukoval počet povinně naplňovaných
indikátorů. 

„Stejně jako v předcházejících výzvách platí
snížené technické nároky pro bytové domy, kte-
ré jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové rezervaci či v památkové zóně.
Tyto domy může být vzhledem k památkové
ochraně obtížné kompletně upravit, aby šetřily
dodané energie, a proto pro zisk 30% podpory
postačí zateplit jen některé konstrukce podle
norem. Pro podporu změny zdroje tepla platí
mírnější podmínky na technický stav bytového
domu,“ doplňuje Borková. 

78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Ener-
getické úspory v bytových domech II., ve které
bylo předloženo 1 325 žádostí v celkovém úhr-
nu 2,707 mld. Kč z EFRR ze 423 měst a obcí
České republiky. O největší objem zažádala

společenství vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč)
a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé
v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % před-
ložených žádostí), dále ve Středočeském, Jiho-
moravském a Zlínském kraji (každý kraj měl
téměř 10% zastoupení).

• Podrobnější informace o 78. výzvě Energetic-
ké úspory v bytových domech III. naleznete na
webu IROP. 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-
bytovych-domech-III)

• Projektové záměry lze konzultovat na regio-
nálních pracovištích Centra pro regionální roz-
voj České republiky, které je zprostředkujícím
subjektem IROP. 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-
k-vyzvam/78-vyzva/

Novinky pro vlastníky bytových domů 

Mamografie je nadále volbou číslo jedna
Lékaři radiodiagnostického oddělení jablo-
necké nemocnice reagují na fámu, která se
šíří po České republice. Zaznamenali i dota-
zy od řady žen na to, zda mamografie škodí.

„Naopak tato fáma škodí ženám. Musím se
proti ní ohradit,“ vyjádřil se lékař radiodia-
gnostického oddělení nemocnice Miloš Rej-
mont.

V rámci velkého výzkumného projektu se
mamografií zabývala skupina předních světo-
vých expertů, lékařů, epidemiologů, biostatiků,
fyziků a pacientských organizací. Pozitiva ma-
mografického screeningu jasně převyšují nad
negativy.

„Momentálně není přesnější metoda v odha-
lování raných stadií rakovinného bujení. Např.
mikrokalcifikace na malém okrsku žlázy, které
mohou být projevem carcinoma in situ, rakovi-
ny v počátku, diferencuji jen na snímcích, ne
při ultrazvukovém vyšetření,“ zdůraznil vý-
znam mamografu Miloš Rejmont.

Ke konci listopadu loňského roku Státní úřad
pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) zveřejnil ta-
bulku, která srovnává dávku u jednotlivých vy-
šetření s dávkou záření, kterou dostáváme
z přírodního pozadí. U mamografie se uvádí ty-
pická efektivní dávka 0,1 mSv, což odpovídá
dávce, kterou každý z nás dostává za 15 dnů
z přírodních zdrojů! Potvrdilo se, že mamogra-
fie je spojena s velmi nízkou dávkou záření
a strach z ní není na místě.

V ČR každoročně onemocní rakovinou prsu
6 500 žen, z toho 1 600 případů končí úmrtím.

Ve věkové kategorii 20–54 let zaujímá rakovina
prsu dokonce první místo v příčinách úmrtí
žen. Statistika ukazuje, že největší počet žen,
které nechodí nejen na mamografii, ale ani

k praktickému lékaři a ke gynekologovi, je ka-
tegorie mezi 50–54 lety.

„Na našem pracovišti jsme provedli v loň-
ském roce na 150 biopsií a punkcí, odběrů tkáně
či tekutiny z prsu na histologické a cytologické
vyšetření. Většina nádorů byla diagnostikována
právě pomocí mamografie,“ doplnil Miloš Rej-
mont.

Screening nádorů prsů probíhá v ČR již
sedmnáctým rokem. Jeho zásluhou se zachytí
75 % nádorů v I. stadiu, tzn. nádory jsou malé,
v časném stadiu. Relativní 5leté přežití je
v těchto případech takřka 100%. „Od 45 let je
screeningové mamografické vyšetření jednou
za dva roky plně hrazeno zdravotní pojišťov-
nou. U žen s rodinnou anamnézou je vhodné
chodit pravidelně již od 40 let,“ doplnila Petra
Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice.

Potřebnou žádanku vystaví praktický lékař
nebo gynekolog. Objednat se k vyšetření je
možné v době mezi 7. a 15. hodinou na telefon-
ních číslech: 483 345 854 nebo 483 345 866 ne-
bo je možné využít objednávkového formuláře
na webu nemocnice v sekci mamografický sc-
reening.

Co ještě ukazují statistiky? Nejvzornější
z hlediska screeningu prsů jsou ženy v kraji Vy-
sočina, kde jich chodí největší procento z ČR,
předposlední místo patří ženám Libereckého
kraje a poslední je Praha. Mamografie zachra-
ňuje životy a nadále zůstává nejvýznamnější
metodou v diagnostice nádorů prsů. Proto
choďte pravidelně na screeningové vyšetření. 

(ph)

Zajímá vás otázka česko-německého soužití
v meziválečném Československu? Pak byste
si neměli nechat ujít mimořádnou přednáš-
ku významného historika, profesora Kvačka
ve čtvrtek 12. dubna od 17.00 hodin v Muzeu
skla a bižuterie.

Přednáška je součástí cyklu akcí k 100. výročí
vzniku Československa a Evropskému roku
kulturního dědictví. Zaměří se jak na obecná
témata, tak na podněty související s naším regi-
onem. Posluchači se dozvědí o životě Němců
nejen v Československu v letech 1918–1938, ale
také o následném vývoji sudetoněmecké otázky
v obou zemích i v evropském kontextu. 

„Pozvání na přednášky pro veřejnost přijímá
profesor Kvaček jen výjimečně, jedná se tedy
o neopakovatelnou příležitost,“ říká Jaroslava
Novotná z muzea. (mv)

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (nar. 1932)
je významný český historik specializující se na
období 19. a 20. století. Mezi jeho přední zájmy
patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami
a v období 2. světové války a také kulturní ději-
ny konce 19. a počátku 20. století. Působil na
Karlově univerzitě v Praze a Technické univerzi-
tě v Liberci. Jeho publikační činnost mu vynesla
několikanásobné uznání Cenou Egona Erwina
Kirsche za literaturu faktu.

Přednáška o česko-německém soužití

Spory o návrat Metznerovy kašny na jabloneckém
Horním náměstí jsou dokladem přetrvávající citlivosti

vnímání česko-německého soužití v Jablonci.

Na snímku lékař radiodiagnostického oddělení 
nemocnice Miloš Rejmont. Foto Petra Hybnerová



■ Ohlédnutí
Senioři u Policie ČR
Bezpečnost seniorů, prevence,
ochrana seniorů v roli spotřebite-
le, domácí násilí, kyberšikana, ale
také optimismus, zdravé stárnutí
a správný životní styl, to vše patří
mezi hlavní témata vzdělávání se-
niorů pod hlavičkou Centra sociál-
ních služeb. Na podzim 2017 přišli
za seniory zástupci Policie ČR, aby
je varovali před novými praktika-
mi takzvaných šmejdů. Na začátku
března přijali naopak senioři po-
zvání a byli si prohlédnout zázemí
obvodního oddělení Policie ČR
v Jablonci nad Nisou v ulici 5. květ-
na. Velkým zážitkem pro všechny
bylo, když si mohli prohlédnout
a také osahat výstroj a výzbroj po-
licistů. Senioři se nejvíce zajímali,
zda hrozí teroristický nebo bio-
logický útok, co obnáší práce
u ozbrojených složek, jak poznat
pravého policistu nebo kdy pří-
slušníci zasahují například na fot-
balových stadionech. Přes třicet
zájemců rozdělených do dvou sku-
pin zakončilo prohlídku u policej-
ního vozu, kde zapnuté majáky
byly pomyslnou tečkou celého
programu. Centrum sociálních slu-
žeb děkuje za spolupráci. (kp)

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

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

Již 6. ročník oblíbené pohybové
aktivity seniorů Jablonecký škrpál
začne v pátek 27. dubna, podrob-
nosti budou postupně zveřejňovány. 

Masopustní veselení
Během února se téměř ve všech
klubech seniorů slavil masopust,
čas radosti, zábavy a her. K tomuto
období, které zkracuje čekání na
jaro, patří také tancovačky, zábavy
a karnevaly. To vše bylo společné
pro Jarní hop v Předláncích u Frýd-
lantu. Vyhlášeným tématem byla
tentokrát zvířátka a nutno dodat,
že jablonecká parta seniorů si dala
opět záležet se všemi maskami
a kostýmy. Během odpoledne hrá-
la živá muzika a k jídlu byly maso-
pustní dobroty včetně tlačenky
a pálenky. Jarní hop v Předláncích
bude i příští rok, tentokrát ve zna-
mení řemesel. (kh)

Činnost TJ Kardio
TJ KARDIO bylo založeno v lednu
2010. Z původních zakládajících
13 kardiaků se základna rozšířila na
35 členů. Podmínkou členství je ab-
solvování dvouměsíční komplexní
rehabilitace kardiaků, které pořá-

dá oddělení rehabilitační a fyzikál-
ní medicíny Nemocnice Jablonec
nad Nisou pod vedením doktorky
Jany Noskové. Ta spolu s kardio-
ložkou Alicí Hanuštiakovou posky-
tuje kardiakům informace o ne-
moci. Hlavní náplní činnosti TJ je
rehabilitace a rekondice postiže-
ných kardiovaskulárními choro-
bami na Jablonecku. KARDIO je
podporováno finančně Liberec-
kým krajem, statutárním městem
Jablonec nad Nisou a MŠMT. Fi-
nančně KARDIU také pomáhá
Česká unie sportu a CSS Jablonec
nad Nisou. Členové KARDIA mají
možnost posilovat ve fitness cent-
ru, každou středu cvičit v tělocvič-
ně, po celý rok chodit plavat do
městského bazénu a každý pátek
chodit na výlety. Každý rok organi-
zuje KARDIO čtyřdenní soustředě-
ní v nejkrásnějších koutech naší
vlasti. Letos proběhne soustředění
v Tiských stěnách. V KARDIU se
vytvořily velmi hezké vztahy, které
přispívají k duševní a fyzické po-
hodě členů. (kk)
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„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace vedoucí klubu – tel.: 774 722 945
3., 10., 17. a 24. 4. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS
10. 4. /úterý/ 13.30 hodin
Výtvarná dílnička – cvičebna CSS
info u vedoucí klubu
26. 4. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna – velký sál CSS

Dia club senior
Informace vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
3., 10., 17. a 24. 4. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu
26. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS

Senioři ČR
Informace vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
4. 4. /středa/ 14.00 hodin
Historie rodu Harrachů, 
velký sál CSS
14. 4. /sobota/ 8.00 hodin
Zájezd Hrádek u Nechanic, ZOO
Dvůr Králové
pouze pro přihlášené
18. 4. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu, velký
sál CSS
25. 4. /středa/ 14.00 hodin
Program na květen a měření
tlaku, velký sál CSS
26. 4. /čtvrtek/ 9.01 hodin
ZOO Liberec – Den seniorů
odjezd z konečné tramvaje

KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951
Program naleznete 
na www.centrumjablonec.cz 
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel.: 605 535 987
26. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Přednáška na téma Když bylinkou
zavoníš, malý sál CSS, 
i pro veřejnost

Foto CSS

Foto CSS

Foto TJ Kardio
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Iuventus, gaude! žádá o podporu
Dětský pěvecký sbor ZUŠ v Jablonci se in-
tenzivně připravuje na 10. olympijské hry
sborového zpěvu v Jihoafrické republice
v červenci 2018. 

Sbor již shromáždil velkou část finančních pro-
středků potřebnou na cestu a ubytování dětí,
jak z vlastních prostředků, tak z příspěvků od
firemních partnerů a doprovodných akcí sborů,
nicméně dosud se nepodařilo sehnat celou su-
mu.

„Máte-li možnost podpořit úspěšný sbor v je-
ho cestě za reprezentací nejen Jablonce nad
Nisou, ale i České republiky, děkujeme za pří-
spěvek a za šíření podpory pro tento významný

projekt. Číslo účtu, kam je možné sboru při-
spět: 2000802432/2010,“ žádá o podporu Jablo-
nečany Pavel Pospíšil, sbormistr Iuventus, gau-
de.

Účast na tomto projektu sboru slíbila Česká
televize, která plánuje o olympiádě a násled-
ném turné sboru natočit a odvysílat samostatný
dokument. 

„Zároveň všechny srdečně zveme na nejbliž-
ší koncert, který se koná 12. dubna v Euro-
centru. Na něm vystoupí sbor Iuventus, gaude!
i všechny přípravné sbory ZUŠ Jablonec,“ láká
posluchače na představení Pavel. Pospíšil. 

(jh)

Padesáté výročí vzniku Galvanotechny
Více jak půlka lidského života uplynula od
založení jabloneckého družstva pro povr-
chové úpravy kovů, firmy Galvanotechna
Jablonec. 

V roce 1967 došlo k uvolnění politických a hos-
podářských poměrů v republice. V jabloneckém
regionu začala vznikat řada drobných bižuter-
ních firem, které navazovaly na dlouholetou
tradici. Jejich rozvoj byl brzděn obtížným zajiš-
ťováním povrchových úprav. Firmy, které dis-
ponovaly galvanickými provozy, neměly zájem
novým podnikatelům v této oblasti pomáhat. To
vedlo k tomu, že v roce 1968 byla založena Gal-
vanotechna, která tyto služby chtěla poskytovat
jako servisní závod. 

„Začátky byly krušné. Při uvádění do provozu
byla výroba ohrožena výbuchem plynu, který
rozmetal připravovaný objekt. V dalších letech
nás postihly dva větší požáry, které vždy zlikvi-
dovaly kompletní technologii umístěnou v po-
stižené dílně,“ vzpomíná na začátky Zdeněk
Blažek, jeden ze zakladatelů Galvantotechny.

Výrazná tehdy byla i nepřízeň některých úřa-
dů, hlavně pracovního, který pod vlivem vel-
kých firem bránil rozjezdu výroby neochotou
při převodu pracovníků. 

Navzdory počátečním obtížím se však Galva-
notechně podařilo, převážně díky partě kama-
rádů z oddílu Judo, pod hlavičkou Galvano-
techna, přidružená výroba TJ Liaz, požadované
služby postupně zajišťovat. 

„Po nástupu normalizace byla výroba pod
hlavičkou TJ Liaz zrušena. Galvanotechně se
podařilo přesunout pod ochranná křídla výrob-
ního družstva Maják. Toto výrobní družstvo,
založené v roce 1935 a v roce 1950 zrušené,
obnovovalo v počátku 70. let svoji existenci.
V družstvu Maják vzniklo postupně šest výrob-

ních závodů, včetně Galvanotechny. Tyto závo-
dy fungovaly pod hlavičkou výrobní družstvo
Maják až do počátku devadesátých let, kdy do-
šlo rozpadem družstva k jejich osamostatnění,“
říká Blažek.

Začala nová éra rozvoje. Závod, pod hlavič-
kou Galvanotechna družstvo, rozšiřoval sorti-
ment poskytovaných služeb zaváděním nových
technologií. V roce 1996 se Galvanotechna roz-
rostla o další provoz ve Vratislavicích. 

„Dnes se poskytované služby týkají převážně
povrchových úprav slitin mědi, zinku, cínu
a železa s finálními povlaky niklem, mědí, mo-
sazí, zinkem, cínem, stříbrem, zlatem, platinou,
palladiem, rhodiem a dalším povrchovým zu-
šlechtěním,“ informuje Petr Šácha, předseda
družstva.

Nabízené služby se týkají nejen bižuterního
a galanterního průmyslu, ale jsou poskytovány
také pro automobilové, sanitární a strojírenské
podniky i pro drobné živnostníky, soukromní-
ky včetně individuálních zakázek pro církve
a výtvarníky. 

Rozsahem nabízených povrchových úprav se
Galvanotechna řadí na čelní místo mezi podob-
ně orientovanými podniky v České republice. 

(zb)

Úspěchy žáků jablonecké ZUŠ
V březnu se konala krajská kola celostát-
ních soutěží, kterých se zúčastnili také žáci
ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Ve středu 14. 3. proběhlo v České Lípě krajské
kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. „Sou-
těžili také naši žáci a všichni se umístili na
předních místech,“ pochvaluje si úspěch školy
Vít Rakušan, ředitel ZUŠ Jablonec.

Z řady dřevěných dechových nástrojů se zú-
častnili: Emma Letham – příčná flétna (třída
Miroslavy Kováříkové) – 1. místo s postupem do
celostátního kola. 

Jan Novenko – klarinet (třída Vladislava Krej-
číka) – 2. místo. 

Ondřej Hašlar – klarinet (třída Vladimíra
Vláška) – 2. místo. 

Mikuláš Kadečka – klarinet (třída Vladislava
Krejčíka) – 3. místo.

Z řady žesťových dechových nástrojů se zú-
častnili: Štěpán Pluhař – trubka (třída Miro-
slava Halamy) – 2. místo.

Natanael Horváth – lesní roh (třída Miro-
slava Halamy) – 1. místo s postupem do celo-
státního kola. 

Jan Václavů – trombón (třída Oleksandra Gry-
gorenka) – 2. místo. 

Vít Sladký – trombón (třída Oleksandra Gry-
gorenka) – 1. místo s postupem do celostátního
kola, ocenění za nejlepší výkon ve hře na žes-
ťové nástroje. 

„Všem soutěžícím a jejich učitelům patří vel-
ké poděkování a gratulace. Postupujícím přeje-
me mnoho úspěchů v celostátním kole,“ říká
Vít Rakušan

Velké poděkování patří také učitelkám, které
obstaraly kvalitní klavírní doprovody soutěží-
cích. Konkrétně Janě Falkové, Janě Šedivé a Ro-
maně Halamové. Ta mimo jiné získala ocenění
poroty za mimořádně skvělý klavírní doprovod.

Následující den, tedy ve čtvrtek 15. 3., se
v ZUŠ Jablonec nad Nisou konalo krajské kolo
v sólovém a komorním zpěvu, kde si naši žáci
rovněž vedli velmi dobře.

Natálie Zejkan (třída Denisy Šubrtové) –
2. místo, 

Pavlína Cimbálová (třída Blanky Šubrtové)
– 1. místo (bez postupu), 

Sabina Pourová (třída Jaroslava Patočky) –
1. místo (bez postupu), 

Lucie Kovářová (třída Jaroslava Patočky) –
1. místo s postupem do celostátního kola, 

Tereza Glosová (třída Jaroslava Patočky) –
1. místo s postupem do celostátního kola, 

Jan Novenko (třída Jaroslava Patočky) –
2. místo. 

Pěvecké trio – Kristýna Bochová, Hana Fuch-
sová, Dorota Šedivá (třída Blanky Šubrtové) –
1. místo (bez postupu)

„Také těmto soutěžícím a jejich učitelům pat-
ří velké poděkování a gratulace. Postupujícím
přejeme mnoho štěstí v celostátním kole,“ gra-
tuluje k úspěchu Rakušan.

Klavírní doprovod soutěžícím obstarala
Romana Halamová, která i zde byla oceněna za
klavírní spolupráci a patří jí veliké poděkování.

Miroslav Halama, ZUŠ Jablonec

Zakladatel Galvanotechny Zdeněk Blažek. Foto Jiří Endler

Foto archiv ZUŠ

Foto archiv ZUŠ
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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/

Kolegové v práci mě nemile překvapují, jak
negativně a skepticky se vyjadřují o české spo-
lečnosti a politice. Přimělo mě to zamyslet se
nad tím, proč i velmi mladí lidé, kteří téměř
nezažili minulý režim, mají takové názory.
Vždyť právě oni by měli určovat směřování na-
ší země, být plní optimismu, nadšení, energie
a nápadů. Alespoň tak jsem nad tím přemýšlel
já, když jsem se před čtyřmi lety rozhodl kan-
didovat v komunálních volbách do zastupitel-
stva města.

Veřejná angažovanost vyžaduje v závislosti
na míře vašeho zapojení určitý čas a energii,
ale právě na místní úrovni jsou vaše výsledky
nejviditelnější, nejsnáze dosažitelné a máte
okamžitou zpětnou vazbu. Po posledních sně-
movních a prezidentských volbách vznikla dost

složitá politická situace. Hodně lidí se k ní za-
čalo vyjadřovat na sociálních sítích, mnozí po-
depisují petice nebo se účastní demonstrací.

Jsem rád, že je občanská společnost aktivní.
V Jablonci to má i jeden hmatatelný dopad.
Téměř 40 % lidí se zúčastnilo referenda o hra-
cích automatech a z toho 88 % hlasovalo pro je-
jich zákaz. To dokazuje, že i malá skupina ak-
tivních občanů, kteří stáli za vyvoláním platného
a závazného referenda, může na místní úrovni
něčeho dosáhnout.

Proto neváhejte a i vy se podle vašich mož-
ností zapojte do dění ve vašem okolí. Komu-
nální politika je nejlepší místo, kde se můžete
začít veřejně angažovat. Ozvěte se straně, hnu-
tí nebo uskupení, které je vám blízké, a zkuste
začít spolupracovat. Je na to nejvhodnější čas.

Volby do zastupitelstva města budou už v říjnu
tohoto roku. Neznamená to, že hned musíte fi-
gurovat na nejvyšších místech kandidátek do
zastupitelstva a stát se zastupiteli. Je mnoho
dalších způsobů, jak se zapojit.

Můžete založit osadní výbor ve vaší čtvrti, po-
kud tam ještě nefunguje, účastnit se jednání za-
stupitelstva a jeho výborů, komunikovat se za-
stupiteli a úředníky městské samosprávy, navr-
hovat různá zlepšení, upozorňovat na nedostat-
ky, pomoci vašim politickým favoritům s pří-
pravou volebního programu nebo kampaně,
pracovat ve výborech zastupitelstva nebo komi-
sích rady města atp. Možností je mnoho a zále-
ží jenom na vás.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Jdeme správným směrem? Pojďme aktivně rozhodovat o naší budoucnosti

Došlo do redakce
Láska kvete vždy a všude 

Rádi bychom se s vámi podělili o příběh dvou
mladých lidí, slečny Karolíny a pana Jiřího, kte-
ří si po delší známosti řekli v srpnu loňského
roku před zástupcem starosty města Varns-
dorfu své ANO. 

Řeknete si možná, že na tom není nic zvlášt-
ního a takových neobyčejně obyčejných radost-
ných událostí se na světě děje mnoho. Tato ra-
dostná událost ale nebyla zas až tak obyčejná.
Jednalo se totiž o klienty Azylového domu Na-
děje v ulici Za Plynárnou a jako svědci na svat-
bu šli oba sociální pracovníci domu – paní
Zuzka a pan Jirka.

A když píši, že Zuzka s Jirkou byli svědky, tak
to hned dvakrát. Jednou svatebního obřadu
a podruhé něčeho začínajícího, něčeho vzácné-
ho, nadějného – a snad krásného a trvalého.

Proč se o této slávě zmiňuji. Hlavně proto, že
není tak časté, aby se dva lidé již delší dobu bez
domova rozhodli řešit své problémy společně
ve svazku manželském. Podle jejich slov si
chtějí být vzájemnou oporou, co nejdříve skon-
čit s rolemi klientů Domu Naděje v Jablonci
nad Nisou a najít si společný domov. Samozřej-
mě z naší strany mohou počítat s maximální
pomocí, ale hlavní břemeno ponesou bez rozdí-
lu na svých zádech. 

Počítají s tím, snad se na to i trošku těší, avšak
budou potřebovat hodně štěstí, trpělivosti
a vzájemné podpory. A hlavně – bez toho by

to nešlo – velkou porci lásky a Božího požeh-
nání.

Půl roku po svatbě
A jak se daří manželatům více jak půl roku po
svatbě? Všichni v azylovém domě pozorně sle-

dujeme vývoj vztahu Karolíny a Jiřího. Jsou na-
šimi klienty již delší dobu, pomáhali jsme jim
vyřešit problémy s bydlením, se zaměstnáním,
se závislostí na alkoholu a vůbec se vším, co by
zlepšilo jejich život. Oba jsou mladí, a tak je naším
přáním pokusit se zajistit jim co nejlepší život.
Vše umocňuje i skutečnost, že jsme my, sociál-
ní pracovníci, byli svědky na jejich svatbě.

Po svatbě nějaký čas společně bydleli v poko-
ji u nás, pak se podařilo sehnat byteček
v Liberci. Oba pracují, snaží se co nejlépe hos-
podařit. Zbavili se závislosti na alkoholu – pro-
stě vše se zdá být v pořádku. Bohužel, byt
v Liberci nevyšel. Údajně proto, že ostatní sou-
sedé pili, chovali se nevhodně, a tak přišla vý-
pověď pro všechny. Smůla! Dnes jsou zpátky ve
svém pokoji v azylovém domě a začínají znovu.
Nepijí, do práce docházejí pravidelně, spoří si
peníze na nové bydlení. 

A tak i přes drobné komplikace jde život dál
a možná je to tak dobře. Vždyť abychom si váži-
li pohody, štěstí a klidu, musíme projít také
problémy a neúspěchy. Jejich společné odhod-
lání a láska je předpoklad, že vše bude dobré.
I když jsme my všichni ostatní připraveni po-
moci, to nejdůležitější záleží jen na Karolíně
a Jiřím. Tiše jdeme vedle obou, postrčíme, po-
radíme, ale za ruku nepovedeme. 

Tak hodně štěstí a hlavy vzhůru! Vždyť život
je krásný a stojí za to žít.

Jiří Hána, sociální pracovník, 
Azylový dům Naděje, Jablonec nad Nisou

Hospodářská komora 
připravuje Podnikatelské 
fórum

Extrémní nárůst byrokratické zátěže a regulace
všeho druhu prokazatelně zhoršují podmínky
pro podnikání v České republice a nejcitlivěji
zasahují zejména drobné podnikatele a živnost-
níky. Pro ilustraci – stovky změn zákonů a před-
pisů přinesl tzv. daňový balíček s účinností od
1. července 2017, další stovky změn zákonů
a předpisů přinese nový daňový balíček chysta-
ný k 1. lednu 2019, více než 150x novelizovaný

zákon o dani z příjmů má být zrušen a nahra-
zen zákonem novým, od letošního května musí
firmy zvládnout množství povinností vyplývají-
cích z evropské směrnice GDPR k ochraně osob-
ních údajů, od roku 2020 se má zásadně změnit
uplatňování DPH u dodávek zboží do členských
zemí EU, téměř 800 změnami má být novelizo-
ván zákon o obchodních korporacích atd.

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad
Nisou bude, stejně jako mnohokrát v minulos-
ti, aktivně působit proti stupňování byrokratic-
kých nároků a zhoršování konkurenceschop-
nosti tuzemského podnikání. V první květnové
dekádě proto zorganizuje Podnikatelské fórum,
na které pozve podnikatele i občany z regionu,

aby se vyjádřili k současné situaci a problé-
mům podnikatelského prostředí a předložili
konkrétní náměty na zlepšení jeho nynějšího
neutěšeného stavu. 

Názory a návrhy účastníků fóra vyjádří před-
stavenstvo komory v dokumentu, ve kterém vy-
zve kompetentní orgány, vládu, zastupitelské
a další orgány a instituce ke konkrétním opat-
řením směřujícím k nápravě současných, veli-
ce mírně řečeno neúnosných poměrů, jejichž
náklady finanční, časové i psychologické pod-
nikatelům ztrpčují život, maří jejich práci
a podlamují jejich právní a majetkové jistoty.

Vladimír Opatrný, 
předseda představenstva OHK v Jablonci n. N.

Foto archiv Azylový dům Naděje
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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. 

Vzorková prodejna v nákupním centru 
Géãko Liberec (GLOBUS)

mobil: 734 723 734, 
prodejna@skrine-liberec.cz

www.skrine-liberec.cz, 
www.vyroba-kuchyni.cz

MASÁÎE MONIKA
Dárkové poukazy stále v prodeji nejen 
na masáÏe, novû i na bylinné pfiípravky

JUST Nahrin pro Va‰e zdraví vãetnû 
poradenství. Pro ãleny KPZ u VZP 

10 % sleva na masáÏ. Kontakt: 
732 733 219, mala.monika.75@seznam.cz

www.monimas.cz

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva, dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné i shrnovací,
POUZDRA od 4 500 Kã. 

OKNA dvefie plast –40 %. 
Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

Vchodové dfievûné dvefie –20 %,
v˘prodej dvefií + obloÏek od 500 Kã. 

BAZAR, v˘fiez zárubní.
POSEZENÍ PRO RADOST 

KAVÁRNA – VINÁRNA 
ãt pá so 15–20 h, moravská vína, s˘ry, 
klobásky, v˘teãná káva, pût druhÛ piv, 

domácí limonády, ãaje
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

www.dverehybner.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

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (vã. demont. plast. podbûhÛ,
poctivá, profi práce), jsme certifikované 

BRZDOVÉ CENTRUM ATE –
za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!

DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd –
odbornû a za super cenu!!!

PNEUSERVIS – pfiezouvání, nové pneu
více o nás: www.autoservismokosin.cz

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

Reinstal – PaÏout: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla zábradlí
tel.: 604 980 398 

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

âMSS 
– STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
s roãním zhodnocením aÏ 3,4 %

Vytvofiíte si základ pro úvûr 
na vlastní bydlení aÏ 900 000 Kã 

bez zaji‰tûní nemovitosti. 
724 242 048, iva.zitkova@cmss-oz.cz

STUDIO MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou 

BIOLOGIQUE
RECHERCHE Paris

permanentnû odstraníme chloupky,
Ïilky a pigmentové skvrny

formujeme postavu „liposukce bez 
skalpelu“ – pollogen

lymfatické masáÏe – vacupress

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe 
úklid domácností
Tel.: 777 302 666 
www.ok-uklid.cz

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

sídlo 28. fiíjna 23
Pfiijìte si uÏít kouzlo orientálního tance, 

kter˘ vychází z pfiirozen˘ch Ïensk˘ch pohy-
bÛ a má blahodárné úãinky 

na tûlo i du‰i.
Orientální tanec Vám dodá na svÛdnosti 
a pÛvabu a pozvedne Va‰e sebevûdomí.

FLIRT DANCE ZAâÁTEâNICE
pondûlky 18.30 h

TANCE ST¤EDNÍHO V¯CHODU 
Zaãáteãnice stfiedy 18.15 h

Pfiihlá‰ky najla@centrum.cz

Jan Rejsek – PODLAHY
RÛÏová 21, Jablonec n. N.

Nabízíme moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné 

koberce, mûkãené PVC, 
komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 
napínáním nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz
mobil +420 724 119 523

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

JBC Trans s. r. o.
Autodoprava a pfieprava 

kusov˘ch zásilek.
Dodávkové i nákladní vozy. 

Smluvní ceny.
Tel. 736 636 585, 483 519 204

STA≈TE SE PROFÍKY NEJEN 
NA JAZYKY!

NOVINKA – KURZ ·ITÍ, 14. 4., 8–12 h,
VOLNÁ MÍSTA ve vefiejn˘ch kurzech!

JAZYKY: angliãtina, ‰panûl‰tina, 
nûmãina, ital‰tina, ãín‰tina, ru‰tina?

Profesionální a trpûliví lektofii,
5–9 posluchaãÛ v kurzu.

PRO FIRMY: kurzy POâÍTAâÒ
(napfi. EXCEL), jazykové kurzy?

EDUCA, 602 505 288, 483 318 621
www.educa-jbc.cz

DOMÁCÍ PRÁCE, 
pfievlékání náhrdelníkÛ, pasífiku.

Praxe podmínkou. 
Vhodné pro dÛchodce 

Tel. 777 062 705

PEDIKÚRA – ODBORNÉ O·ET¤ENÍ NOHOU
Mokrá – kombinovaná pedikúra. 

Suchá pfiístrojová, parafínové zábaly. 
Podhorská 7, tel: 723 383 334

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 

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce. 
Kalkulace a poradenství zdarma.

www.interierynovotny.cz, 
tel. 604 503 848

MÁME TU JARO, 
TAK DO NùJ VKROâME

s upraven˘m zevnûj‰kem. 
Nabízím 

kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru,
prodluÏování fias, líãení a dal‰í.
Nav‰tivte nás na ÎiÏkovû Vrchu, 

Skfiivánãí 49, 
Jablonec n. N. 

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

Po–pá od 10 hod. a dále dle objednávek. 
Objednávky na tel. 605 313 881. 

Tû‰íme se na VÁS.

NOVù OTEV¤ENO!
SARAH, Komenského 630/31

místo osobního rozvoje
OSHO meditace, cviãení, semináfie

www.feng-suej-reiki.cz, 
777 110 708

Sběratel vykoupí
• staré odznaky, medaile a plakety z oblasti Jablonecka, Liberecka,

Jizerských hor. 
• veškeré věci týkající se historie Jablonce nad Nisou a okolí – dobové

fotografie, pohlednice, firemní účty a dokumenty, průkazy, reklamní
cedule i předměty atd. 

• řády, vyznamenání a odznaky z období 2. světové války, případně
i části uniforem, výstrojní součástky, helmy, dýky, opaskové přezky.

Kontakt
Pavel Strejček, tel.: 777 183 636,  e-mail: strej.pavel@seznam.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

> nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

> cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

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 
PILOU16 

let na trhu16 
let na trhu

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)


