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Léto – čas k zamyšlení i odpočinku
Vždycky, když pod okny radnice zazní hlahol ma-
turitních ročníků pořádajících „poslední zvonění“,
vím, že už se to blíží. Na radnici pak proběhne
řada předávání maturitních vysvědčení, otevře se
přehrada, zahájíme Město plné tónů, uskuteční se
mnohá jednání kolem budoucích venkovních akcí,
ještě Koncert proti násilí na seniorech a je to tady.
Léto a prázdniny začínají.

Léto nám letos nastavilo svou tvář už v minulých
týdnech. Snad se úplně nevyčerpalo a čekají nás
prázdniny, jak se patří s teplými dny plnými kou-
pání, výletů na kolech i pěšky, nebo třeba dny vy-
plněné úplně obyčejným lenošením někde na za-
hradě nebo na pláži. Na následujících stránkách
jsme pro vás připravili pestré čtení pro pobavení,
ale i pro zamyšlení. Můžete se zamyslet nad tím, co
všechno se v našem městě děje, co se změnilo
a uvědomit si to, na co v běžném životě, když spě-
cháte známými ulicemi, nemáte čas. Objevíte třeba
novou fasádu, nové podzemní kontejnery, nově
upravený park, květiny v ulicích nebo opravený
chodník. 

I letos je pro všechny Jablonečany i návštěvníky
našeho města připraveno hodně zábavy v rámci
festivalu hudby a divadla Město plné tónů, fanouš-
ci rockové hudby se už jistě těší na JBC Fest na
Dobré Vodě a věřím, že se potkáme na pivních slav-
nostech o posledním srpnovém víkendu. 

K letní pohodě řidičů, ale hlavně obyvatel Pro-
seče, Rýnovic a Lukášova určitě přispěje 1. června
zprovozněná přeložka silnice I/14 mezi Libercem
a Jabloncem nad Nisou. Výrazně si oddechnou prá-
vě obyvatelé lokalit, kudy vedly objízdné trasy
a zkratky. Na novou komunikaci jsme čekali téměř
20 let a samozřejmě si uvědomujeme, že nová sil-
nice bude sloužit nejen pro místní dopravu, ale
i pro tu tranzitní. V této souvislosti jsem rád, že
ŘSD v horizontu 4–5 let počítá se zahájením stavby
západního obchvatu. Jižní obchvat je zatím ve fázi
studie, ale i nadále pracujeme na tom, abychom
vymístili kamionovou dopravu z centra města.

Synonymem pro léto je v Jablonci přehrada. I tady
se ve spolupráci s Povodím Labe snažíme neustále
pracovat na tom, abychom v prostředí přírodní ná-
drže, které je asi to nejcennější, nabízeli kvalitní
zázemí pro všechny pravidelné i náhodné návštěv-
níky. O tomto tématu píšu více uvnitř tohoto čísla.

A až se na vašich letních výpravách potkáte s ak-
cemi a projekty, které by stálo za to zopakovat v na-
šem městě, nebojte se je vyfotit a poslat na naše
emailové adresy. Vždyť při dobrém nápadu se dá
i za málo peněz udělat hodně muziky.

Přeji vám krásné léto, ať už ho strávíte u přehra-
dy nebo u moře, a šťastné návraty z prázdninových
cest.

Petr Beitl, primátor

Závod světových kol se v jabloneckém
bikeparku uskuteční 12.–14. 7. 2018.

Více na straně 18.
Foto www.jakubsoukup.com

Letošním vrcholem oslav 100 let domu dětí a mládeže byla zahradní slavnost ve Vikýři. Počasí přálo, a tak si velký počet účastníků mohl
užít program i všechny nachystané atrakce. Součástí nabitého programu byl i křest superhrdinů Viky a Vikyho. S tím partě kolem Martiny
Šípkové pomohl primátor Petr Beitl. Ve Vikýři s oběma hrdiny mají velké plány. Foto Pavel Lufinka
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Nároky návštěvníků přehrady jsou čím dál tím
vyšší, ale úpravy obvykle vyvolají velkou vlnu
emocí. Úpravy břehů a vstupů do vody, kácení
a ošetřování dřevin, frekvence sekání trávy,
stánky s občerstvením, hluk způsobený hudeb-
ními produkcemi, pohyb a koupání psů atd.
atd. To všechno jsou témata k diskuzím. 

Tématem číslo jedna posledních let jsou Slu-
neční lázně a jejich neutěšený stav. Jsem rád,

že po letech dohadování dalo ministerstvo kul-
tury zelenou demolici původních staveb a mů-
že vzniknout objekt Slunečního pavilonu.
Bohužel to nestihneme pro tuto sezonu, ale vě-
řím v příští léto v novém.

Novou podobu území Slunečních lázní jsme
prezentovali už před čtyřmi lety. Architekt Petr
Stolín zde v souladu s koncepcí z roku 2007,
zpracovanou v urbanistické studii arch. Josefa
Faltejska a jeho kolegů v Atelieru 4, navrhuje
vybudování nového Slunečního pavilonu a řeší
i přilehlé území tzv. Studentské pláže, beachvo-
lejbalových kurtů a jejich zázemí včetně toalet.
Tento návrh prošel velmi širokou diskuzí od-
borné i laické veřejnosti. Anketa probíhala v lé-
tě 2014 i na webu města. Původní návrh prošel
několikanásobným připomínkovým řízením
včetně vyjádření poradního sboru architektů
i veškerými administrativními náležitostmi
a na podzim letošního či na jaře příštího roku
by mělo dojít k jeho realizaci. I přes to, že vím
o nesouhlasu konzervativních milovníků sou-
časné podoby Slunečních lázní, věřím na názo-

ry odborníků a architektů. Máme zájem na
tom, aby celý prostor byl maximálně otevřený
lidem, bez současných plotů a ohrad a jeho dů-
stojná podoba byla ozdobou naší přehrady. 

Určitě se shodneme i na tom, že přehrada si
zaslouží jednotnou podobu sociálních zařízení,
stánků s občerstvením a mobiliáře. Jelikož jde
opět o velmi citlivý krok, rozhodla rada města
v tomto roce o vypsání architektonické soutěže
dle regulí České komory architektů. Součástí
soutěže je projekt humanizace plochy na zá-
padním břehu (naproti Jablonexu) včetně pítka
či vodního prvku. Tento postup se již osvědčil
při tvorbě návrhu terminálu veřejné osobní do-
pravy v Kamenné ulici. Opět pracujeme se sku-
pinou složenou ze širokého spektra odborníků
včetně zástupců zadavatele, tedy města. V sou-
časné době se upravují podrobnosti zadání
včetně podmínek tak, aby soutěž mohla být
v krátké době vyhlášena. Je to sice hrozné mar-
týrium za relativně vysokých nákladů, ale vě-
řím, že stejně jako v případě terminálu se nám
architektonickou soutěž podaří úspěšně zreali-
zovat a výsledek prospěje nejen přehradě, ale
celému městu a jeho dobrému jménu. Pokud
proběhne vše hladce i realizace tohoto projektu
by mohla začít příští rok. Dobrou zprávou pro
milovníky přehrady je, že vybudování WC s ce-
loročním provozem a obsluhou, v oblasti
u Prutu, je součástí a prioritou projektu.

Velkým projektem, který už má v současné
době technické řešení, je přeložka ulice Prů-
běžné na východním břehu v oblasti Břízek. Po
výkupu potřebných pozemků a komunikaci jak
s Povodím Labe, tak se zástupci SčVK se poda-
řilo najít řešení, které v první fázi odkloní do-
pravu do Břízek z míst, kde se pohybují pěší,
a umožní konečně uzavřít okruh kolem přehra-
dy bez nebezpečí od aut. Ve druhé fázi by mělo
dojít k vybudování nové komunikace na jablo-
necké kolečko.

Kromě těchto velkých projektů se také zabý-
váme plánem oprav sportovišť na mšenské
straně přehrady. Kurty mezi přehradou a pane-
láky v ulicích Mšenská a Josefa Hory vyžadují
zásadní opravy, aby mohly i nadále sloužit ve-
řejnosti. Příštím rokem počínaje by tak mělo
dojít k obnově povrchů hřišť a jejich oplocení. 

Stálým evergreenem je také okolí Tajvanu.
I tady se snažíme celý poloostrov kultivovat, de-
finovat a přemístit nudistickou pláž a neustává
ani snaha vyjednávat s majitelem ruiny bývalé
restaurace a dotčených pozemků o jejich vy-
koupení. Bohužel naše představy o jejich ceně
se zatím výrazně rozcházejí.

Pevně věřím, že pokud se hospodaření města
podaří udržet na stejné úrovni jako v minulých
letech, jsou všechny připravené projekty reali-
zovatelné v následujícím volebním období i bez
čekání na dotace. Petr Beitl, primátor

Přehrada je srdeční 
záležitostí pro všechny

Je léto a většina obyvatel našeho města se přesouvá na přehradu. Hledají tu
osvěžení v čisté chladné vodě i zázemí pro procházky, sport a nabídku
kulturních akcí. Lidé přicházejí a jsou zvědaví, zda najdou na přehradě něco
nového. Na změny či úpravy jsou ale místní obzvlášť citliví. Ať už jde
o koupání psů, údržbu zeleně, stav toalet nebo Sluneční lázně. Proto také
politické reprezentace našeho města přistupují k úpravám okolí přehrady
velmi opatrně a s respektem. Přehrada je zkrátka srdeční záležitost nás všech.

Místo pravděpodobné přeložky ulice Průběžná. 
Foto 3 x Jiří Endler
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Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón na rok 2019 bude
možné letos podávat od 9. července do 27. září. 

„Vlastníci kulturních památek, které se nachází v jablonecké městské pa-
mátkové zóně, mohou prostřednictvím města získat na jejich obnovu do-
taci poskytovanou Ministerstvem kultury ČR,“ říká Markéta Spurová
z oddělení dotací a dodává, že ministerská dotace může činit až 50 %
z celkové částky, město se podílí 10 %. 

„Dotace jsou určené pouze na úhradu nákladů spojených se zachová-
ním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky,“ při-
pomíná náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Žádosti o zařazení do programu Ministerstva kultury ČR na rok 2019
včetně povinných příloh lze podávat na oddělení dotací od 9. července do
27. září do 14 hod. Bližší informace včetně podmínek, formuláře žádosti,
kontaktní osoby atd. jsou na webových stránkách města www.mestojab-
lonec.cz v sekci Životní situace – Památková péče. 

(jn)

Padesát procent od ministerstva 

Ilustrační foto 2 x Jiří Endler

Jablonec nad Nisou chystá další architektonickou soutěž. Tentokrát
se bude týkat tří nových bezbariérových sociálních zařízení u pře-
hrady. Očekávaná hodnota zakázky je zhruba 15 milionů korun. 

Architektonická soutěž bude vyhlášená na tři WC se zázemím okolo tzv.
první přehrady. Tři jednotlivé projekty budou řešit tři objekty: „První bu-
de u Prutu, kde chceme WC s celoročním provozem, jelikož je možné ho
zde vytápět. Je uprostřed přehrady a využívat jej budou jistě také v zimě
bruslaři či lyžaři,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha
a pokračuje: „Druhé chceme u parkoviště naproti bývalému Jablonexu.
Zde jsme plánovali pítko, ale protože jde o jakési nástupní místo k pře-
hradě, chceme je doplnit o toalety se sezónním provozem. A třetí sociál-
ní zařízení bude přes ulici od městského bazénu u Bižuterie, kde jsou
toalety i v současnosti,“ dodává Pleticha.

V soutěžním zadání je bezbariérovost každého zařízení, jehož součástí
budou sprchy, převlékárny a baby point. „Předpokládaná hodnota jedno-

ho objektu je zhruba 5 milionů korun, čili hodnota očekávané zakázky
bude okolo 15 mil. korun,“ připomíná náměstek pro rozvoj města. 

Architektonickou soutěž chce město vyhlásit v červenci s termínem
ukončení na přelomu srpna a září. Přesné datum určí odborná porota,
která poté vybere nejlepší návrh. „Její složení schválila rada města na
počátku června a z velké části se podobá té, jež hodnotila návrhy na do-
pravní terminál. Jsou v ní tedy architekti i projektanti se zkušeností s po-
dobnými realizacemi,“ připomíná Lukáš Pleticha, jenž je přesvědčený, že
architektonická soutěž je správný směr. „Myslím, že vybrat z více návr-
hů je nejlepší cesta. Jsme otevření novým nápadům. Hodnocení je však
třeba provést z více hledisek, je třeba zohlednit ekonomiku stavby, ale
i provozu.“ 

Oproti terminálu bude město architektonickou soutěž na sociální zaří-
zení u přehrady organizovat samo. Architektonickou komoru požádá
o potvrzení pravidel a regulérnosti soutěže. 

(jn)

Architektonická soutěž na toalety u přehrady

Opravené toalety na Tajvaně, foto 3 x Jiří EndlerZáchodky před rekonstrukcí
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Jednapadesátimetrová věž radnice má no-
vou ozdobu. Na její vršek usadil velký jeřáb
stokilovou měděnou kopuli, repliku té pů-
vodní, jež byla vidět naposled na fotogra-
fiích z šedesátých let minulého století.

Z pětasedmdesát centimetrů velké kopule
z měděného plechu se k nebi zdvihá nerezový

hromosvod, obojí pro radnici dle dobových vý-
kresů zhotovilo klempířství Resl. Výroba, usa-
zení a práce s tím spojené přišly město na jeden
milion korun. Součástí nového hromosvodu je
také aktivní bleskosvod, což je jakýsi ochranný
štít, který zachytí převážnou část energie bles-
ku, a tím mu poskytne tu nejpřímější cestu
k zemi, kde se vybije. 

Usazení hromosvodu na konci května mělo
trochu dramatický průběh, protože se Lidickou
ulicí proháněl poměrně ostrý vítr, na nějž spe-
ciální jeřáb citlivě reagoval. „Hromosvod se
kvůli své velikosti dal usadit jedině zvenku,
proto jsme museli objednat speciální velký je-
řáb, který jej vynesl do výše 70 metrů,“ vysvět-
luje náměstek primátora pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. 

„Nejprve klempířská firma demontovala sou-
časný hromosvod a rozkryla vrchol věže.
Dělníci uvolnili trubkový prostup střechou
a připravili základ pro nový hromosvod,“ popi-
suje průběh práce Petr Mikulášek z oddělení
investiční výstavby s tím, že ve stejnou domu se

připravoval jeřáb. „Trochu jsme se báli, že se
nakonec nepodaří hromosvod na věž umístit.
Jeřáb byl plný citlivých elektronických čidel,
která zaznamenávala každý silnější poryv vět-
ru. Nakonec se však vše podařilo,“ usmívá se
při vzpomínce na trochu dramatickou montáž
Mikulášek.

(jn)

Nový hromosvod má speciální bleskosvod

Požár rekonstrukci bazénu nepřibrzdil

Ve středu 23. května ráno hořelo v bazénu. Požár vznikl nešťastnou náhodou v prostorách střešní konstrukce. Nikdo nebyl zraněn a díky rychlému zásahu nedošlo k velkému
poškození. Stavební práce na rekonstrukci bazénu pokračovaly po několika hodinách. Podle vyjádření stavební firmy i projektanta nic nebrání tomu, aby se rekonstrukce, i přes komplikace
způsobené požárem, stihla v termínu a bazén se veřejnosti otevřel ve druhé polovině července, jak bylo původně plánováno. 

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler Foto Miroslav Gorčík

V letošním roce dojde v Jablonci k obnově
parků za zhruba 3,7 milionu korun. Jako
první přišel na řadu park na roku ulic Pa-
lackého a Dvořákova, následovat bude park
pod divadlem a v ulici Pod Baštou. Připra-
vený je projekt na obnovu zeleně na okružní
křižovatce U Zeleného stromu. 

V parku na rohu ulic Palackého a Dvořákova
zůstala z původních dřevin jen Lípa republiky,
která byla vysazená v roce 1969 u příležitosti
50. výročí Junáku. Kalamita před devíti lety ji
ale poškodila tak, že musela být nahrazena no-
vým stromem. V parku zůstala právě tato lípa

a ještě vzrostlý javor. „Odstranili jsme původní
přerostlé tisy, které svou velikostí téměř vyplni-
ly část parku směřující do ulice, i další dřeviny,
a to včetně pařezů. Zeleň v parku bude kom-
pletně vyměněná, nový bude i mobiliář,“ říká
Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné zele-
ně. Práce za 0,5 milionu korun by měly být ho-
tové do poloviny července. 

Ve druhé půlce července by měly být zaháje-
ny práce spojené s obnovou zeleně na okružní
křižovatce U Zeleného stromu, kde dojde k vý-
měně keřů a především výsadbě trvalek nejen
na samotném prstenci, ale i v nejbližším okolí
frekventované křižovatky. Vysazeno bude také

13 nových stromů. Park v okolí Městského di-
vadla v Poštovní ulici by měla od 28. října le-
tošního roku zdobit lípa vysazená u příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky.
Do té doby odborníci v parku ošetří stávající
stromy, z velké části obnoví keře a vysadí nové
záhony trvalek. 

„Vysazeny budou také nové stromy, které na-
hradí dva jehličnany rostoucí v ploše pod bu-
dou divadla a jednu z lip rostoucí poblíž vstupu
do budovy Technické univerzity Liberec,“ do-
dává Štěpánka Gaislerová. Pokud klimatické
podmínky dovolí, počítá se letos ještě s úpravou
parku v ulici Pod Baštou. (mh)

Obnova parků přijde letos na 3 700 000 Kč

Foto Petr Vitvar Foto Petr Vitvar



(5)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2018

Co přinesl letošní zápis do prvních tříd
a mateřských škol
V prvním dubnovém týdnu přivedl zápis do
devíti základních škol zřizovaných městem
Jablonec nad Nisou 566 převážně natěše-
ných budoucích prvňáčků, tj. o 35 dětí méně
než v loňském roce. Do školních lavic by
však 3. září 2018 mělo z uvedeného počtu
usednout minimálně o 136 dětí méně, jelikož
rodiče těchto dětí zažádali o odklad povin-
né školní docházky. Otevřít by se tak mělo 18
tříd.

Výše uvedená čísla jsou údaje získané ze zá-
kladních škol přibližně týden po zápise a již ny-
ní víme, že skutečnost bude trošku odlišná.
Někteří rodiče se k zápisu dítěte vůbec nedo-
stavili, jiní neměli vyřízené všechny dokumen-
ty potřebné k udělení odkladu povinné školní
docházky. Skutečný počet dětí s odkladem tak
bude ještě vyšší.

Jak z uvedených statistik vyplývá, počet od-
kladů stále roste, což negativně ovlivňuje počet
míst v mateřských školách. Tato místa bychom

naopak potřebovali využít pro nově nastupující
děti plnící povinný předškolní rok.

Zhruba měsíc po zápisech do základních škol
proběhly i zápisy do škol mateřských. K nim se
dostavilo 583 dětí, tedy zhruba o deset dětí více
než v loňském roce. Toto číslo dokládá, že de-
mografické prognózy předpovídající pokles po-
čtu narozených dětí v Jablonci neplatí. Porod-

nost zůstává stále na vysoké úrovni a město
Jablonec se na tuto skutečnost snaží reagovat
plánovaným navyšováním kapacit mateřských
škol. Důležitou informací však je, že všechny
věkové kategorie uložené školským zákonem
mateřské i základní školy přijaly. 

V současné době oddělení školství ve spolu-
práci s OSPOD i městskou policií dohledává dě-
ti, které mají dle registru obyvatel uveden trva-
lý pobyt na území Jablonce nad Nisou, mají
v září začít plnit povinnou školní docházku či
povinný předškolní rok v MŠ, ale k žádnému
zápisu nepřišly. 

Vzhledem k omezené kapacitě mateřských
i některých základních škol přidělává nezodpo-
vědnost zákonných zástupců, kteří své děti
k povinné docházce nepřihlásili, spoustu práce
ředitelům a ředitelkám základních a mateř-
ských škol, které tyto děti dodatečně po zápisu
obtížně umísťují a v důsledku toho i v někte-
rých případech naplňují třídy vysokými počty
dětí. (zb)

O prázdninách zaplní školy řemeslníci
Statutární město Jablonec nad Nisou je zři-
zovatelem devíti základních a 18 mateř-
ských škol. Školních budov, o které se město
stará, je více než dvakrát tolik. Jejich opravy
jsou nikdy nekončícím příběhem. I letos se
bude pokračovat v opravách sociálních za-
řízení, střech, oken, kuchyní, kanalizačních
přípojek, ale i ve větších investičních akcích,
jako je zateplení střech a plášťů školních bu-
dov. Celkové náklady se tak, stejně jako kaž-
dý rok, vyšplhají do mnohamilionových čás-
tek. A stále není hotovo.

Aby nezatékalo
I letos o prázdninách řemeslníci zaplní školní
budovy a pozemky. Rozsáhlá oprava střechy,
stropů a také některých oken čeká kokonín-
skou Základní školu Rychnovská 215. Stavební
práce budou stát téměř 7 milionů korun. Na
střechu nastoupila odborná firma také v ZŠ
Pivovarská, už vloni se opravovala jižní strana
střechy, letos přichází na řadu střešní krytina
na severní straně budovy. Pracovat se bude až
do poloviny října, školní výuku to ale nijak zá-
sadně neovlivní. Práce v Pivovarské vyjdou na
1,4 milionu korun. 

Po použití toalety si umyjte ruce
Rekonstrukce sociálních zařízení v městských
školách a školkách se provádějí postupně.
Každé prázdniny přijdou na řadu další toalety.
Letos se oprav dočká Mateřská škola ve Švéd-
ské ulici, která dostane i nové bojlery na teplou
vodu. Práce ve Švédské začaly už před začát-
kem prázdnin a kvůli velkému rozsahu došlo

k omezení provozu školky. Na nové toalety se
mohou po prázdninách těšit také děti a učitelky
v MŠ Husova.

Za oknem či za plotem
Během letošních prázdnin se budou opravovat
ploty a také okna hned v několika školkách
a školách. Opravy plotu se chystají v MŠ Mše-
ňáček, MŠ Mechová, speciální MŠ U Přehrady,
tam se budou opravovat i některá okna. Opra-
ven bude plot speciální ZŠ v ulici Liberecká 31
i v ulici Josefa Hory 33. Třetí etapa opravy oken
ještě před prázdninami skončila v budově
Základní školy Liberecká 31.

Více prostoru pro více dětí
V Mateřské škole Josef Hory 33 je v plánu roz-
šíření kapacity o prostory, které dnes obývá fit-
ness centrum. Stavební práce by měly začít ješ-
tě letos na podzim, aby od 1. ledna bylo možné
otevřít novou třídu MŠ pro 24 dětí. Otevření
další třídy je plánované na září 2019 v MŠ Nová
Pasířská, která vznikne přestavbou bývalého
školnického domku v areálu školky. 

O dva týdny delší prázdniny
Radost z kratšího školního roku mají žáci ze
Základní školy Na Šumavě, kde stavba nastou-
pila poslední červnový týden. Opět se bude od-
straňovat azbest, zateplovat obvodový i střešní
plášť některých školních pavilonů včetně vý-
měny oken i vstupních dveří. Tentokrát se to tý-
ká tělocvičny, jídelny a šaten. V interiérech se
bude pracovat do 10. září, takže šumavští žáci
budou mít letošní prázdniny o dva týdny delší.
Kolem školy se bude pracovat až do poloviny
října. 

Novostavba z kontejnerů
Novou družinu získá během prázdnin ZŠ
v Liberecké ulici 26. Vyroste jako houba po deš-
ti, protože bude budovaná z kontejnerů osaze-
ných na základový rošt. Škola tak získá dvě her-
ny pro 60 dětí, šatnu a hygienické zázemí pro
děti i vychovatelky. Celý objekt bude bezbarié-
rový. 

Skály v atriu Mozartovky
Od začátku července bude oddělení investiční
výstavby přestavovat sociální zařízení pro pe-
dagogy ve 2. patře školy v Mozartově ulici. Ve
škole však budou probíhat také rozsáhlé práce
na modernizaci odborných učeben chemie a IT.
Rekonstrukcí projde atrium, v němž vznikne
geopark a výtah s rampou, díky kterému se bu-
dova stane bezbariérovou. Projekt modernizace
školy v Mozartově ulici je zařazený do In-
tegrovaného plánu rozvoje území měst Libe-
rec–Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

(mh/jn)

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto 4 x Jiří Endler
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Tak šel čas – stavba silnice I/14

Silnice I/14, úsek Kunratice–Lukášov se začala stavět v březnu 2016. Do provozu byla uvedena 1. června 2018. Na novém úseku v délce 2,65 km jsou
2 mosty, 1 podchod, 800 m protihlukových stěn, 700 m opěrných zdí. Při stavbě se odtěžilo čtvrt milionu kubíků zeminy. Stavba stála 296,5 milionu, investorem byl stát prostřednictvím ŘSD.
Foto Miroslav Gorčík, Michal Vele a Markéta Hozová

Sculpture Line také v Jablonci
Na Mírovém náměstí stojí od počátku červ-
na nová socha. Tedy nestojí, ale sedí, jak na-
značuje i její název Sedící figura. Nápaditá
kovová instalace je součástí sochařského fes-
tivalu Sculpture Line, díky němuž se letos
v létě více než desítka českých a moravských
měst promění v živoucí galerie. 

„V centru i na okrajích našeho města se nachá-
zejí různé výtvarné objekty, sochy a plastiky od
renomovaných autorů z let minulých. Před rad-
nicí na Mírovém náměstí v období socialismu
stávala velká kovová plastika srpu a kladiva,
symbolu tehdejší doby. Díky zapojení do festi-
valu Sculpture Line má Jablonec opět po letech
možnost uprázdněný sokl využít a nabídnout
obyvatelům i návštěvníkům města moderní
umění,“ konstatuje primátor Petr Beitl.

Autorem Sedící figury je Jakub Flejšar, uzná-
vaný sochař, který je zároveň známý tím, že je

trenérem olympijské medailistky Evy Samkové.
On sám je také bývalým reprezentantem ČR
a několikanásobným vicemistrem republiky. 

Jeho nápaditá, stosedmdesát centimetrů vy-
soká, kovová instalace nejen provokuje fantazii,
ale uprostřed shonu také zve k posezení a zklid-
nění. „Mé práce jsou založené na „zkoumání
člověka a přírody“ a zobrazování jednoho či dru-

hého. Zamýšlení se nad jejich ztvárněním mým
osobitým rukopisem je podstatou mé práce. Jak
by asi vypadal člověk, kdyby se rozložil na ele-
mentární geometrické obrazce? Neměli byste
chuť si na tuto otázku odpovědět tím, že ho vytvo-
říte? Já ji měl...,“ říká ke své soše Jakub Flejšar.

Cílem festivalu Sculpture Line je propojovat
sochy s veřejným prostorem, dát dobře zná-
mým místům novou tvář a vyprávět příběhy.
„Hlavní myšlenkou je přiblížit díla současných
umělců běžnému divákovi, široké veřejnosti.
Vytrhnout umění z galerií a přinést ho za lidmi
do ulic, doslova jim ho postavit do cesty,“ říká
ředitel festivalu Ondřej Škarka. A že se to daří,
potvrzuje i stále rostoucí počet míst, kde mohu
lidé sochy potkávat. Kromě Jablonce nad Nisou
můžeme sochy potkat i v sousedním Liberci
a Vratislavicích a další desítce měst. Více infor-
mací včetně mapy sochařské linky na
www.sculptureline.cz. (lč)

■ Jablonec z ptačí perspektivy se opět ukáže po třech letech
S příchodem letních prázdnin se věž jablo-
necké radnice promění v jednu z rozhleden
Jizerských hor. Výstup na ochoz 51 metrů vy-
soké radniční věže každoročně láká stovky
turistů. Z důvodu opravy fasády byla však vy-
hlídka pro veřejnost naposledy otevřena v ro-
ce 2015. Po tříleté pauze mohou první návštěv-
níci na věž vystoupat v pondělí 9. července.

Budova radnice postavená v letech 1931 až
1933 podle návrhu architekta Karla Wintera
prochází již několik let různými rekonstrukce-
mi. Od roku 2013, kdy se intenzivně opravuje
interiér i exteriér budovy, vydal magistrát na
rekonstrukci více než 50 milionu korun. Radnice
se po letech dočká nové omítky, kterou hyzdily
fleky, vyměněna jsou okna, ve vestibulu od loň-
ska září nové lucerny vytvořené podle původ-
ních funkcionalistických návrhů, do krásy se
probouzí i zasedací místnosti. „Jablonecká rad-
nice je po architektonické stránce výjimečná

a opravu si nepochybně zaslouží. Věřím, že ob-
novené funkcionalistické detaily ocení i návštěv-
níci, kteří se v létě vydají na radniční věž. Oblí-
benou ,atrakcí‘ je také páternoster neboli oběž-
ný výtah. Zvláště pro děti je to rarita,“ říká Petr
Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a infor-

mačního centra, které výstupy na věž zajišťuje.
Podívat se na Jablonec z ptačí perspektivy nelá-
ká jen turisty. Hojně přicházejí i místní.
„Jablonečáci se rozhlédnou a ukazují si, kde
bydlí, kam chodí do školy nebo na zmrzlinu.
Turisté se víc vyptávají, co je kde za kopec ne-
bo za zajímavou stavbu. Za jasného počasí je
krásně vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské ho-
ry, Černostudniční hřeben nebo Císařský ká-
men,“ dodává svůj postřeh Alexandra Pohože-
va, jedna z průvodkyň, která v minulých letech
na věži pracovala.

Radniční věž v Jablonci můžete navštívit od
9. 7. do 31. 8. 2018. Otevírací hodiny: po a st
10–16 hodin, út a čt 10–15 hodin, pá 10–14 ho-
din. Výstup možný pouze s průvodcem v kaž-
dou celou hodinu, sraz bude v přízemí budovy
radnice. Vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti
6–15 let, studenti, ZTP), zdarma – senioři nad
70 let, pedagogický dozor.

Foto Petr Vitvar

Foto Petr Zbranek



Pískohraní
K prvnímu jabloneckému Písko-
hraní pozve radnice děti, malé
i velké, ve středu 18. července od
10 hodin dopoledne na mšenské
pláži u Prutu. Soutěžit se tu bude
o nejvydařenější stavbu z písku,
kterou vybere porota v čele s ná-
městkem Lukášem Pletichou. Druž-
stva zájemců o účast v soutěži
Pískohraní se mohou přihlásit na
e-mail stol@mestojablonec.cz.

Jablonec a Budyšín
slaví 25 let spolu
V saském městě Budyšíně (Baut-
zen) se o posledním květnovém ví-
kendu konaly slavnosti Budyšín-
ské jaro. Bautzen je již od roku
1993 partnerským městem Jablon-
ce nad Nisou. U příležitosti 25. vý-
ročí byla v rámci zahájení slavností
podpisy představitelů obou měst
znovu stvrzena vůle i nadále po-
kračovat ve spolupráci na poli spo-
lečenském, sportovním i kultur-
ním. Na slavnostech Jablonec vedle
primátora Petra Beitla reprezento-

vali Iuventus, gaude!, folklorní
soubor Šafrán a nechyběl ani pre-
zentační stánek Jabloneckého kul-
turního a informačního centra.
V rámci slavností také vzniklo pod
starou vodárenskou věží na břehu
Sprévy místo, které patří partner-
ským městům Budyšína. Spolu
s Jabloncem jsou spřátelenými
městy německý Worms a Heidel-
berg, francouzské Dreux a polská
Jelenia Gora.

Infocentrum denně
otevřeno
K prázdninám patří výlety a po-
znávání nových míst. Ať už se sami
vydáte na cesty nebo očekáváte, že
vás v létě navštíví vaši známí, roz-
hodně se mohou hodit služby tu-
ristického infocentra. Jablonecké
„íčko“ v domě národopisců Schey-
balových má v červenci a srpnu
otevřeno každý den! Od pondělí do
pátku 9–17 hodin, o víkendech
10–13 hodin. Zakoupit zde můžete
nejrůznější suvenýry s motivem
našeho města včetně oblíbené pro-
duktové řady Jablonecké moře,
mapy, regionální výrobky a publi-
kace nebo i získat propagační ma-
teriály zdarma. O prázdninách bu-
de denně a zdarma přístupný také
kostel svaté Anny naproti infocen-
tru (všední dny 10–12 a 13–17, o ví-
kendech 10–13 hodin). Návštěv-
níci zde uvidí díla mimořádných
umělců spjatých s naším krajem –
sklářské objekty Ronyho Plesla,
obrazy Josefa Jíry, Vladimíra Ko-
márka, Jiřího Dostála, Tomáše
Plesla či Stanislava Libenského.

Žáci zářili 
ve výtvarné soutěži
Sedm žáků ZŠ Vrkoslavická zvítě-
zilo v sedmi kategoriích celostátní
výtvarné soutěže Moje rostlina,
kterou pořádal Český zahrádkář-
ský svaz. 

Se svými polytechnickými prace-
mi vyhráli Markéta Staňková, Vik-
torie Strádalová, Anežka Ryšavá,
Michaela Kratzertová, Martina Bee-
rová, Karolína Slavíková, Tadeáš
Doležal. 

S rehabilitací 
do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem (přednášky o tom, jak udržet
harmonii těla a ducha, jak spolu
souvisí psychika a potíže fyzické-
ho těla, k tomu cvičení, rady ke
stravování, procházky krkonoš-
skou přírodou a další). Tentokrát
je seminář zaměřen na plíce a dý-
chání. Termín je 27.–30. 9. 2018.

Bližší informace o akci včetně způ-
sobu přihlášení jsou zveřejněny
na webových stránkách nemocni-
ce www.nemjbc.cz nebo k doptání
na svarovska@nemjbc.cz, příp. tel.
483 345 811.

Dárci dostali zlaté 
kříže
Ve středu 13. června převzalo v ob-
řadní síni jablonecké radnice dva-
náct dobrovolných dárců zlaté kříže
třetí třídy za 80 bezplatných odbě-
rů. Ocenění jim předal náměstek
primátora Miloš Vele, hejtman Li-
bereckého kraje Martin Půta, tis-
kový mluvčí České mincovny Ja-
roslav Černý, prezident Českého
červeného kříže Marek Jukl a ře-
ditelka jabloneckého spolku Čes-
kého červeného kříže Kateřina
Havlová.

Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezplat-
ných odběrů převzali: Zdeněk
Bezděka, Jiří Černý, František Ja-
ceňko, Vladimír Jirků, Lenka Kli-
mentová, Jaroslav Kochánek, Ka-
teřina Košťáková, Aleš Kušnierik,
Jiří Lubas, Jaroslav Mikulík, Aleš
Pleskot, František Šúlek.

Půjč – přečti – vrať nebo přines jinou
Jablonec má svou první knihobudku u přehrady
na dětském hřišti v ulici Za Hrází (velké hřiště
s lodí). „Knihobudky jsou poměrně oblíbené
a poptávka po nich byla i u nás ve městě. Začalo
léto, proto jsme se tu první rozhodli instalovat
u přehrady,“ říká náměstek Lukáš Pleticha.
Knihobudka vzešla z dílny modelářského krouž-
ku DDM Vikýř, o její náplň se postarala městská
knihovna. Fungovat bude na obvyklém principu
„půjč-přečti-vrať nebo přines jinou“. Náměstek
Pleticha věří, že Jablonečané si ji oblíbí a budou
se k ní chovat hezky. Pokud se provoz osvědčí,
nevylučuje, že by v budoucnu podobných kniho-
budek mohlo po městě vzniknout více. 

■ Vítání dětí 
sobota 9. června 2018
Anežka Ježková, Vojtěch Kandus,
Matěj Blafka, Zuzana Kaššovico-
vá, Richard Eliáš, Ellen De Sousa,
Tereza Pumrlová, Ella Karnetová,
Sofie Tlamichová, Tereza Doležál-
ková, Nela Bendová, Jindřich Ma-
šek, Alexis Pluhovská, Emma Vav-
rušková, Jakub a Matěj Kurkovi,
Sebastian Tejkl, Mia Fliťarová,
Amálie Vávrová, Marek Heller,
Aneta Zákoutská, Emily Drvotová,
Viktorie Chrpová, Jakub Harcuba,
Evelína Fialová, Matyáš Zajíček,
František Tomka.
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Legiovlak – ambiciózní projekt Českoslo-
venské obce legionářské, který si předse-
vzal vytvořit věrnou repliku legionářské-
ho vlaku z období let 1918–1920, zavítal
v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky
také do Jablonce. Foto Markéta Hozová

Šperkař Martin Pouzar a ředitel JKIC Petr
Vobořil při zahájení výstavy Z Jizerských
hor do Českého ráje. Díla výtvarníků, kte-
ří proslavili náš region, si můžete v kos-
tele svaté Anny prohlédnout zdarma do
22. září. Foto: Milan Bajer

Pravidelná hudební lahůdka, patřící mezi
úvodní události letního festivalu Město pl-
né tónů, přilákala mnoho diváků, kteří se
přišli podívat k jablonecké přehradě, kde
se na mole konal koncert Dušana Vitáz-
ka a jeho kapely. Foto Martin Kubišta

Foto Zdeňka VokatáFoto Jan Štol

Foto Jana Matěchová

Foto Kateřina Hujerová Foto Karla Hackelová
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■ Personální inzerce

Referent dětského dopravního hřiště
Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního
místa – referent dětského dopravního hřiště

Požadavky: středoškolské vzdělání zakončené
maturitou (praxe pedagogického zaměření výho-
dou), způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost, příjemné vystupování a dobrý přístup k dě-
tem, alespoň obecná znalost zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu ma-
teřské dovolené (zatím na 1 rok). Možnost zkráce-
ného pracovního úvazku. Termín nástupu: od zá-
ří 2018.

Budete zařazeni do databáze uchazečů a pozve-
me vás k osobnímu pohovoru.

Způsob podání přihlášky: kompletní materiály
doručit na adresu Městská policie Jablonec nad
Nisou, Hasičská 983/3, 466 01, Jablonec nad Nisou
(na obálku uvést „Výběrové řízení DDH“).

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

Další požadavky naleznete na webových strán-
kách statutárního města Jablonec nad Nisou v sek-
ci úřední deska – volná místa.

Strážník městské policie 
Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního
místa strážník Městské policie Jablonec nad
Nisou

Požadavky: státní občanství ČR, věk nad 18 let,
způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhon-
nost a spolehlivost, tělesná, zdravotní a duševní
způsobilost a střední vzdělání s maturitou.

Budete zařazeni do databáze uchazečů a pozve-
me vás k osobnímu pohovoru.

Způsob podání přihlášky: kompletní materiá-
ly doručit na adresu Městská policie Jablonec nad
Nisou, Hasičská 983/3, 466 01, Jablonec nad
Nisou (na obálku uvést „Výběrové řízení“).

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

Další požadavky naleznete na webových strán-
kách statutárního města Jablonec nad Nisou v sek-
ci úřední deska – volná místa.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent odboru správního Magistrátu města
Jablonec nad Nisou (pracoviště informace/
pokladna), 8. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání
s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického či
správního zaměření; výborné komunikační a vy-
jednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení
problémů; flexibilita, loajalita, samostatnost, zod-
povědnost a schopnost týmové práce; uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, internet); odol-
nost vůči stresu; zkoušky z vidimace a legalizace
i praxe v Czech Pointu výhodou.

Popis vykonávané práce: samostatná práce,
reprezentující magistrát města při prvotních kon-
taktech s občany na pracovišti informace/poklad-
na, kde podává občanům informace o činnosti
odboru správního a především vede pokladnu
a vybírá veškeré správní poplatky s jeho činností
spojené. Pracovník na této pozici by měl být výji-
mečné vstřícný, trpělivý, asertivní a empatický.
Pracovník provádí vidimaci a legalizaci ověřová-
ní podpisů a listin, zajišťuje výpisy z registrů
Czech Pointu. Dále přijímá dokumenty pro poda-
telnu a zastupuje podatelnu magistrátu.

Přihlášky do 20. července 2018 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem nejpozději od 1. 9. 2018 nebo dle vzájemné
dohody.

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

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
rent odboru územního a hospodářského rozvo-
je (agenda územní plánování na oddělení
územního plánování), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením; znalost sta-
vebního zákona a správního řádu včetně souvise-
jících právních předpisů výhodou; osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územní-
ho plánování výhodou; praxe v oblasti státní
správy – pořizování územního plánu výhodou;
komunikační a organizační schopnosti; aktivní
přístup k řešení problémů, pracovní flexibilita;
schopnost samostatné tvůrčí práce a dalšího
vzdělávání v oboru, koncepční myšlení; znalost
práce s výpočetní technikou a orientace v místo-
pisu města Jablonec nad Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: pořizování územně
plánovacích podkladů a územně plánovací doku-
mentace pro město Jablonec nad Nisou a obce ve

správním obvodu obce s rozšířenou působností,
a to dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Přihlášky do 10. července 2018 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned nebo dle vzájemné dohody
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Vedoucí oddělení stavebního úřadu 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí oddělení stavebního úřadu na odboru
stavebním a životního prostředí, 11. platová tří-
da.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání ve studijním oboru stavebního, architekto-
nického nebo právnického směru, popř. vyšší od-
borné vzdělání v oboru stavebnictví za podmínky
min. dvou let praxe v oboru; možno i středoškol-
ské za podmínky min. tří let práce v oboru; zna-
lost právních předpisů – stavebního zákona
a předpisů souvisejících včetně znalosti postupů
podle správního řádu; praxe minimálně dva roky
ve správním orgánu vykonávající státní správu
(i v přenesené působnosti), nejlépe při výkonu
agendy stavebního úřadu; složená zkouška
zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném
úseku výhodou; dobrá orientace v prostředí vý-
konu přenesené působnosti státní správy; výbor-
né komunikační a vyjednávací schopnosti; schop-
nost řídit středně velký kolektiv; aktivní přístup
k řešení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost a zodpovědnost; uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz –
minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně vel-
kého pracovního kolektivu, který zajišťuje veškerá
správní řízení a další postupy stavebního úřadu
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon) a předpi-
sů souvisejících včetně zákona č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k po-
zemku nebo stavbě (vyvlastňovací zákon), a to na
území statutárního města Jablonec nad Nisou
a příslušných obcí spadajících do územní působ-
nosti obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností s výjimkou obce Rychnov nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 9. 2018, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 10. srpna 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

V době letních prázdnin od 30. 6. do 2. 9. 2018
dochází k omezení provozu na některých
linkách MHD v Jablonci nad Nisou v po-
dobném rozsahu jako v roce 2017.

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

Linka č. 109 – spoj s odjezdem v 16.42 o ví-
kendu z Rýnovic pojede o 30 min dříve v 16.12
hodin. 

Linka č. 110 – zrušení spojů v pracovní dny
úseku Pražská – Rýnovice v 13.27 (nahrazena
linkou č. 112), Kokonín – AN (autobusové nád-
raží) v 15.02, spoj s odjezdem v 16.15 z Ko-
konína bude končit v 16.30 na AN, kde je za-
bezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic.
Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjez-
dem ve 13.17 a ve 13.47, začínat budou ve 13.30

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

Linka č. 112 – odjezd spojů ve 13.05 a v 16.05
v pracovní dny ze Žižkova Vrchu bude posunut
na 13.20 a 16.20 hodin.

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

Linka č. 114 – spoj s odjezdem v 7.02 ze
Sídliště Šumava bude začínat v 7.10 na AN. 

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

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

(end)

Omezení městské dopravy o prázdninách

Foto Jiří Endler
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Letní změna úředních hodin
V čase dovolených hojně cestujeme do za-
hraničí, proto je dobré včas a s předstihem
zkontrolovat planost dokladů a zajistit si
v případě potřeby nové. Pracovníci na pře-
pážkách jabloneckého magistrátu v budově
Komenského 8 jsou k dispozici v uvedených
časech.

V letních měsících červenci a srpnu na odboru
správním v budově magistrátu v Komenského
ulici dochází k obvyklé nezbytné drobné pro-
vozní úpravě letní úřední doby vynucené ome-
zenou personální kapacitou v době čerpání dovo-
lených. „Jedinou změnou na přepážkách bude
zavedení polední přestávky od 11.30 do 12.30
hod., plošně pouze v tzv. dlouhé úřední dny, tj.
v pondělí a ve středu. V ostatních dnech mohou
být ve zcela výjimečných případech a kritic-

kých situacích přepážky přes poledne ojediněle
rovněž uzavřeny, pouze však u některých agend
a jen na dobu nezbytně nutnou,“ říká Petr Kar-
lovský, ředitel správního odboru.

Kvůli termínu státních svátků připadajících
na čtvrtek 5. a pátek 6. 7. i vzhledem k centrál-
nímu celostátnímu přechodu na nový SW
systém správních i dopravně správních agend
na konci měsíce června se pravidelná červen-
cová úřední sobota konala v polovině června. 

(pk)

Provozní doba o prázdninách
pondělí a středa 8.00–11.30

a 12.30–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hodin

úřední sobota 4. 8. 8.00–12.00 hodin
(pouze občanské průkazy, cestovní doklady,
evidence obyvatel, evidence řidičů a registr
vozidel)

Sanitární pátek 3. 8. zavřeno

Když lidé ubližují lidem
Násilí, bezradnost, strach – to jsou nejčastěj-
ší slova v životě žen, ale mnohdy i mužů,
kteří trpí v soužití s partnerem. Nejen jim
nabízí pomocnou ruku Bílý kruh bezpečí
(BKB), z. s., který provozuje v sousedním
Liberci několik služeb, mezi něž patří od-
borné sociální poradenství, intervenční
centrum a nonstop bezplatná Linka pomoci
obětem kriminality 116 006. 

V Liberci poskytujeme bezplatně sociální, práv-
ní a psychologické poradenství včetně tera-
peutického programu a nadstandardních slu-
žeb. 

Od pondělí do čtvrtka se klienti mohou obra-
cet na naši sociální pracovnici, nebo v pondělí
či čtvrtek mohou přijít do poradny, kde jsou
k dispozici ve dvojici vždy právník a psycho-
log. 

Nejčastěji v poradně pomáháme s naplňová-
ním práv poškozených a svědků, zároveň se
snažíme klienty stabilizovat i v rovině psychic-
ké a společně řešíme také potíže způsobené ne-
lehkou sociální situací. 

Terapeutický program je určen zejména pro
zvlášť zranitelné oběti trestných činů, jako jsou
děti, senioři a oběti násilí, dále pro pozůstalé po
obětech vraždy. Terapeutického programu se
nejčastěji účastnily ženy, které se staly obětí
domácího násilí, znásilnění nebo pohlavního
zneužívání v dětství.

Nechtěla si připustit špatnou volbu
Mladá žena nás kontaktovala po šesti letech ži-
vota v prostředí domácího násilí. Násilí nikdy
v průběhu soužití nehlásila. Nechtěla si připus-
tit, že si špatně zvolila životního druha. Poté se
obávala jeho reakce a stupňování násilí. Pomoc
Bílého kruhu bezpečí vyhledala ve chvíli, kdy
již jakýkoli akt její vůle bez svolení partnera byl
trestán. Poradci citlivě zachytili její bezradnost

a vyčerpání, ošetřili základní potřeby a sestavi-
li bezpečnostní plán. Postupně se jí dařilo na-
hlédnout souvislosti vztahu. Při posledním úto-
ku si klientka přivolala dle plánu Policii ČR.
Partner byl z domu vykázán. S pomocí před-
běžného opatření soudu bylo vykázání pro-
dlouženo o další měsíc a získal se tak čas na vy-
řešení bytové situace. Příznaky dlouhodobé
traumatizace se podařilo postupně zmírnit v te-
rapeutickém programu. Nyní klientka žije v ji-
ném městě. Cení si především toho, že překo-
nala strach násilí oznámit. 

Nabídnutá pomoc
Nadstandardní služby BKB spočívají v nabídce
psychorekondičního víkendu či ve výjezdech
přímo za klienty. Doprovázíme k soudům, na
policii atp. Dále jsme schopni v určitých situa-
cích zprostředkovat rehabilitaci a fyzioterapii
na privátní klinice Monada nebo zajistit finanč-
ní pomoc z fondů Karla Janečka nebo Filipa
Venclíka. Provoz liberecké pobočky Bílého kru-
hu bezpečí byl v roce 2018 podpořen z pro-
středků MPSV prostřednictvím Krajského úřa-
du Libereckého kraje. Děkujeme.

Kontakty
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1; tel.: 485 150
707, 605 952 852; e-mail: bkb.liberec@bkb.cz;
www.bkb.cz

Zuzana Fejksová, Bílý kruh bezpečí

Ilustrační foto

■ Personální inzerce

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
rent odboru správního Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou (odborný referent oddělení pře-
stupků), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání minimálně bakalářské, nejlépe právního
či humanitního zaměření (popř. zahájené vysoko-
školské studium s ukončením studia nejpozději
k 31. 12. 2022 – viz § 112 odst. 9 z. č. 250/2016 Sb.);
znalost správního řádu, profesní zkušenosti souvi-
sející s danou problematikou či dosavadní praxe
v oboru výhodou; komunikační, vyjednávací
a mediační schopnosti, aktivní přístup k řešení
problémů; flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
a schopnost týmové práce; uživatelská znalost
práce s PC (min. Microsoft Office); odolnost vůči
stresu.

Popis vykonávané práce: projednávání pře-
stupků (proti veřejnému pořádku, proti majetku,

proti občanskému soužití atd.) a provádění čin-
ností s tím souvisejících, zejména ukládání pokut
příkazem na místě, rozhodování příkazem
a v řádném správním řízení, vedení ústního jed-
nání. Spravování finanční hotovosti na základě do-
hody o hmotné odpovědnosti.

Přihlášky do 20. července 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské popř.
vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením;
možno i středoškolské za podmínky min. 3 roky
práce v oboru; znalost stavebního zákona; uživa-

telská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
dobré komunikační schopnosti pro jednání
s právnickými i fyzickými osobami; odpovědnost,
samostatnost, flexibilita; přehled o právních před-
pisech v oblasti veřejného stavebního práva, zna-
lost práce s mapovými podklady a orientaci v mí-
stopisu města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících včetně zákona č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zákon) a to
na území statutárního města Jablonec nad Nisou
a příslušných obcí spadajících do územní působ-
nosti obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností.

Přihlášky do 20. července 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Foto archiv MMJN



(10)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2018

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Na školné může dítě dostat až 1 500 korun
měsíčně
Jablonec podporuje rodiny s dětmi, které nebyly
přijaté do městských školek, už od roku 2014. Pod-
pora spočívá v příspěvku na školné v soukromých
zařízeních. Letos je v rozpočtu částka 388 tis. Kč. 

„Rodina může získat 1 000–1 500 Kč,“ vysvětluje ná-
městek Miloš Zahradník. Tisícikorunová podpora je
pouze pro děti s trvalým bydlištěm v Jablonci, jejichž
oba rodiče doloží potvrzení o zaměstnání a dítě do-
chází v měsíci minimálně 80 hodin. „O 500 korun
více mohou získat děti, které nebyly kvůli kapacitě
přijaté do městské školky, ale 1. 9. 2018 jim bude 2,5
roku,“ dodává Zahradník s tím, že zvýšenou podporu
mohou čerpat i ty děti, které splní zmíněnou věko-
vou hranici a přistěhovaly se do Jablonce až po zá-
pisech do MŠ. Podpora pomáhá také dětem se zdra-
votním omezením, jež brání přijetí do běžné školky. 

Milionová část cyklotrasy kolem Jizerek
Jablonec získal více jak půl milionu z Dotačního
fondu LK na rozvoj cyklistické dopravy. Dotace je
určená na realizaci jabloneckého úseku projektu
Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek a město se bude
podílet téměř stejnou částkou.

V rámci projektu Kolem kolem Jizerek, jenž má 19
partnerů včetně Jablonce, vznikne nebo se opraví do
roku 2021 řetěz cyklostezek a cyklotras dlouhý
220 km a vedoucí českým a polským podhůřím Ji-
zerek. Celkové náklady činí 3,6 mil. eur. Jablonec se
zapojí úsekem od ulice Za Říčkou přes křižovatku u-
lic Prosečská a Zlatá ulička za celkem 1,06 mil. Kč,
přičemž dotace z LK je 530 tis. Kč

Mimořádné sucho pokazilo dětem ubytování
v rodinách
Padesátitisícový dar získá od města DPS Iuven-
tus, gaude! na částečnou úhradu ubytování na
světové olympiádě ve sborovém zpěvu World
Choir Games, která se koná v červenci v Jiho-
africké republice.

„Sbor je dlouhodobě velmi úspěšný, proto se za-
stupitelé rozhodli přidat k už schválenému daru 150
tis. Kč ještě dalších 50 tisíc na ubytování,“ říká pri-
mátor Petr Beitl a dodává: „Původně měly děti bydlet
v rodinách. Protože však v JAR panuje mimořádné
sucho a jsou stanovené limity přídělu vody na oso-
bu, musí bydlet v hotelech a ubytovnách.“ 

Rozvoj sportu je naplánovaný do roku 2020
Jablonečtí zastupitelé schválili plán rozvoje spor-
tu na období 2018–2020. Povinnost zpracovat ten-
to dokument do konce června stanovila obcím
a krajům novela zákona. 

„Plány rozvoje sportu mají zejména vymezit ob-
lasti podpory a stanovit v nich priority, zajistit do-
stupnost sportovních zařízení pro veřejnost a určit
nezbytné prostředky z rozpočtu k naplnění plánu,“
vysvětluje náměstek Miloš Zahradník. K prioritám
patří údržba a provoz sportovní infrastruktury, celo-
roční činnost s preferencí péče o děti a mládež, fi-
nanční podpora sportovních akcí z městského roz-
počtu a individuální dotace i peněžité dary. 

Jak vyhovět referendu a dodržet smlouvy
Zastupitelé rozhodli vypovědět smlouvy s provo-
zovateli hazardních her s tříletou zákonnou vý-
povědní lhůtou. Město nechalo vypracovat právní
analýzy, jejichž zadáním bylo stanovit další po-
stup při uplatnění výsledku místního referenda
a zároveň dodržet smluvní závazky mezi městem
a provozovateli hazardních her. V současné době
je v Jablonci devět povolených kasin.

Město oslovilo dvě advokátní kanceláře. Advokát
Jan Houser nabídl dvě varianty řešení. V té první do-
poručil novelizaci obecně závazné vyhlášky (OZV)
a zpřesnění podmínek pro provoz kasin. Ve druhé
zrušení OZV a úplný zákaz provozování všech vý-
herních hracích přístrojů, terminálů apod. V případě
zrušení OZV a celoplošného zákazu hazardu ve
městě se nabídla dvě řešení: město ve vyhlášce, kte-
rou se zruší OZV, určí provozovatelům lhůtu pro u-
končení jejich činnosti nebo bude postupovat dle
smlouvy uzavřené s každým provozovatelem a vy-
poví ji s tříletou výpovědní lhůtou. Tento postup pro-
dlouží provoz hazardu o tři roky, ale Jablonec nebu-
de čelit jakýmkoliv případným námitkám nebo žalo-
bám ze strany provozovatelů. 

Advokát Miloslav Strnad z kanceláře STRNAD,
JOCH, LOKAJÍČEK, advokáti, s.r.o., řekl, že přijetím
OZV, která by okamžitě zakázala provoz regulovatel-
ných her, by došlo k porušení soukromoprávních
smluv o spolupráci. Proto doporučil odložit účinnost
obecně závazné vyhlášky do řádného ukončení plat-
nosti a účinnosti smluv o spolupráci, aby se tak mi-
nimalizovala rizika případného soudního sporu.

(red)

■ Aktuálně
Bývalou porodnici koupil Jablotron
Areál bývalé porodnice v Jablonci
nad Nisou má nového majitele. Stala
se jím společnost Jablotron Buil-
dings & Facilities s. r. o., která ji od
Libereckého kraje odkoupila za bez-
mála 15 milionů korun. Statutární
náměstkyně hejtmana pro řízení
ekonomiky, správy majetku a infor-
matiky Jitka Volfová v pátek 15. červ-
na zástupcům společnosti předala
symbolický klíč od nemovitosti.

Jablonecké slavnosti piva
Společnost Sundisk Jablonec pořádá
v sobotu 25. srpna třetí ročník Piv-
ních slavností. Program začíná ve 13
hodin na Mírovém náměstí. Pro ná-
vštěvníky bude připraveno mnoho
míst s výčepy piv, ve kterých se bu-
dou nabízet zlatavé moky – Svijany,
Rohozec, Náchod a regionální pivo-
var. Na dvou podiích, na Mírovém
náměstí a letní scéně jabloneckého
Eurocentra, vystoupí řada kapel, na-
příklad The Chancers, České srdce,
Plexis, Indy & Wich, Félix Rabin
(Švýcarsko), Bára Basiková & Basic
Band a další. Na Dolním náměstí bu-
dou v době od 13 do 19 hodin k dis-
pozici atrakce jako nafukovací lezecká
stěna, hrady, dále zde budou work-
shopy, divadélko Rudy Hancvencla,
parkour, tanec a soutěže pro děti.
Pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou a pivovar Svijany, a. s., ve
spolupráci se společností Sundisk,
s. r. o., www.sundisk.cz.

Falešní zaměstnanci ČEZ
ČEZ varuje před podvodníky, kteří
se vydávají za její zaměstnance
a snaží se okrádat občany. Ondřej
Horák, vedoucí odboru obsluha kli-
enta pro veřejný sektor ČEZ distri-
buce, říká, že ke klientům do bytů
ČEZ neposílá své pracovníky, kteří
vybírají hotovost nebo si nechávají
předkládat jakékoli doklady. Do bytů
či nemovitostí vstupují pracovníci
jen kvůli opravám a revizím zařízení
a kvůli odečtům. Zaměstnanci ČEZ
mají u sebe vždy služební průkazy
s fotografií, navíc jejich identitu je
možné bezplatně ověřit na lince 800
850 860. 

Dětské dopravní hřiště
Stejně jako v minulých letech i o le-
tošních prázdninách mohou zájemci
využít nabídky jabloneckého Dět-
ského dopravního hřiště v ulici Pod-
skalí, a to každý všední den od 8 do
12 a od 13 do 15 hodin. Návštěvníci si
mohou zapůjčit jízdní kola různých
velikostí, odrážedla a koloběžky.
Nabídka je doplněna i o házecí stěnu
s pěnovými oštěpy, křídy na malová-
ní, překážkovou dráhou či o ruské
venkovní kuželky. Pro nejmenší
účastníky jsou k dispozici házecí
kroužky.

Volejbalový kemp
TJ Bižuterie Jablonec pořádá ve dnech
16.–20. 7. volejbalový kemp mini-
volejbal – volejbal. Akce je určena dě-
tem ročníku narození 2003–2011
a koná se v prostorách Gymnázia Dr.
Randy. Více na www.volejbal.eu ne-
bo telefonním čísle 777 052 008.

V plném proudu je v současné době kompletní rekonstrukce a restaurování velkého zasedacího sálu v jablonecké radnici. Jedním
z prvních kroků, které pomáhali realizovat pracovníci veřejně prospěšných prací, byla vyvážka značného množství materiálu z pod-
kladových vrstev podlahy. Foto Jiří Endler
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

VÝSTAVA

PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ
V prostoru schodiště vám představuje-
me nejlepší práce z desátého ročníku
fotografické soutěže. 

EMIL BÖHME (1856–1928)
Výstava k 90. výročí úmrtí významného
jabloneckého knihkupce a vydavatele.
Expozice je na chodbě k multimediál-
nímu oddělení.

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

POHLEDNICE Z VAŠICH CEST
Zašlete nám do knihovny pozdrav
z míst, která jste během letních
prázdnin navštívili.
V září z nich připravíme výstavku.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2018 vyhlašujeme
nové téma virtuální univerzity třetího
věku:
DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
Studia u nás se může zúčastnit každá
osoba se statutem důchdce (i invalid-
ního). První hodina proběhne v úterý
2. října 2018 od 14 hodin. Bližší infor-
mace na: https://e-senior.czu.cz.

Letní provoz knihovny 2018
Hlavní budova
V období od 9. 7. do 31. 8. otevřeno
v úterý a ve čtvrtek
půjčovna pro dospělé: 9.00–18.00
studovna, čítárna: 8.00–18.00
multimediální oddělení: 8.00–18.00
oddělení pro děti a mládež:
9.00–12.00 a 12.30–17.00
Pobočky
Janovská – naposledy: 31. července
– znovu otevřeno: 21. srpna
Kokonín – naposledy: 25. července
– znovu otevřeno: 5. září
Mšeno – naposledy: 26. června 
– znovu otevřeno: 4. září
Šumava – naposledy: 21. června 
– znovu otevřeno: 6. září

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

Tábory s volnými místy, podrobnější
informace na webových stránkách.

POBYTOVÉ
2.—4. 7. 

TECHNICKÝ I POBYTOVÝ
Od 7 let, cena: 1 900 Kč, 
info: dostal@vikyr.cz.

14.— 21. 7.
RAKOUSKO – RODINNÝ TÁBOR
S MARŤOU
Cena: 7 800 Kč, info: sipkova@vikyr.cz.

21.—28. 7.
RAKOUSKO – LETNÍ DOVOLENÁ
PRO RODINY I SAMOTNÉ DĚTI
Cena: 7 800 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz.

13.—24. 8.
KRČKOVICE – POBYTOVÝ LETNÍ
TÁBOR
Od 6 let, cena: 4 000 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz.

14.—28. 8.
HUDEBNÍ – BENECKO - RYCHLOV
/ KRKONOŠE
Od 6 let, cena: 5 000 Kč za oba týdny,
na 1 týden 3 000 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz.

21.—28. 8. 
MAŽOREŤÁCKÝ – BENECKO –
RYCHLOV / KRKONOŠE
Od 5 let, cena: 3 000 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ
2. 7.—4. 7. 
HOKUS POKUS SE ZDENDOU
Od 6 let, cena: 750 Kč, info: feix@vikyr.cz.
LAND ART
Od 8 let, cena: 1 100 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz.

9.—13. 7.
VÝTVARNÝ I. 
Od 5 let cena: 1 750 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz.
SPORTOVNÍ I.
Od 8 let, cena: 2 000 Kč, 
info: dostal@vikyr.cz.
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM
Od 9 let, cena: 2 600 Kč (+ materiál
400 Kč), info: atelierhofka@gmail.com.

23.—27. 7.
FANTAZIJNÍ TVOŘIVÝ
KOUZELNICKÝ
Od 7 let, cena: 1 900 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz
ANGLICKY HRAVĚ A ZDRAVĚ
„ROUTE 66“
Od 8 do 14 let, cena: 1 900 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz.
DIGI CAMP 
Od 6 let, cena: 1 500 Kč, 
info: feix@vikyr.cz.

30. 7.—3. 8.
HOLKY A KLUCI V AKCI /HAKVA
CLASSIC
Od 6 do 15 let, cena: 1 600 Kč, 
info: feix@vikyr.cz.

MALÉ MAŽORETKY 
Od 4 let, cena: 1 800 Kč, 
info: prihonska@vikyr.cz.
MALOVANÉ HEDVÁBÍ
Od 7 let, cena: 2100 Kč, info: prihon-
ska@vikyr.cz.
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM
Od 9 let, cena: 2 600 Kč (+ materiál
400 Kč), info: atelierhofka@gmail.com.

6.—10. 8.
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM
Od 9 let, cena: 2 600 Kč (+ materiál
400 Kč), info: atelierhofka@gmail.com.

13.—17. 8.
HOLKY A KLUCI V AKCI /HAKVA
EXTREME
Od 10 do 18 let, cena: 1 800 Kč, 
info: feix@vikyr.cz.

20.—24. 8. 
SPORTOVNÍ II.
Od 6 let, cena: 2 000 Kč, 
info: dostal@vikyr.cz.

27.—31. 8. 
ANGLICKÝ JAZYKOVÝ A TANEČNÍ 
Od 7 let, cena: týden 1 700 Kč, 
info: francova@vikyr.cz.
TECHNICKÝ II.
Od 7 let, cena: 1 800 Kč, 
info: dostal@vikyr.cz

ZÁŘÍ
Elektronické přihlašování na kroužky
pro školní rok 2018–2019 je spuštěno
od 15. 6. Informační dny ke kroužkům
a pomoc při elektronické registraci bu-
de probíhat ve dnech 3.–5. 9. (pondělí
až středa) u jednotlivých pracovníků
Vikýře.

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

2. 7.–31. 8. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
KLUB JABLÍČKO
Hravé dopoledne v herně (bez progra-
mu), otevřeno celé prázdniny. Určeno
pro děti od tří měsíců s doprovodem. 

10. 7. /neděle/ 10.00–12.00 hodin
ZE STARÉHO NOVÉ
Šicí workshop vede Kateřina Brázová
vystupující pod značkou Moucha style.

16.–20. 7. /pondělí–pátek/ 
7.00–15.45 hodin
23.–27. 7. /pondělí–pátek/ 
7.00–15.45 hodin
MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V JABLÍČKU
Pro děti od 3 do 10 let. Dopoledne
sportovní aktivity, výlety, odpoledne
kreativní dílny, tvoření, deskové hry. 

20. 7. /pátek/ 10.00 hodin
VÝLET NA NISANKU
Hromadný výlet pro celé rodiny i jed-
notlivce. Sraz v 10 hodin na autobuso-
vém nádraží u stanoviště č. 12. 

21. 7. /sobota/ 14.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Letní sraz účastníků klubu dvojčat
na hřišti ve Vratislavicích. 

27. 7. /pátek/ 20.30–21.30 hodin
STEZKA ODVAHY 
Pochod kolem druhé přehrady plné
strašidel. Start od 20.30 do 21.30 hodin
u Rybářské Bašty.

5. 8. /neděle/ celý den
TAJNÝ VÝLET
Celodenní výlet s překvapením na konci.
Více informací od 16. 7. na webu Jablíčka. 

6.–10. 8. /pondělí–pátek/ 
7.00–15.45 hodin
13.–17. 8. /pondělí–pátek/ 
7.00–15.45 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Každý den jiný program a nová zkuše-
nost.

18. 8. /sobota/ 14.00 hodin
KLUB PAVOUČCI 
Letní sraz klubu Pavoučci proběhne
v Eko parku Liberec. Sraz ve 14 hodin
před vstupem. 

19. 8. /neděle/ 
čas a místo bude upřesněno 
EKAM SVĚTOVÝ FESTIVAL MÍRU –
MEDITACE

19. 8. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
CESTA ZA POKLADEM
Stopovaná v Srnčím dole se zábavně-
naučným programem pro děti
i dospělé a pokladem.

od 27. 8. /pondělí/ 8.00–16.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Zájmové kroužky pro každou generaci.
Tanec, zpěv, výtvarné dílny, sport,
meditace.Vybere si každý.

31. 8. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Přijďte se rozloučit s prázdninami do
parku pod hrází. Čekají vás sportovní,
vědomostní i výtvarná stanoviště
s odměnami. 

■ Kavárna Floriánka
Chráněná kavárna Floriánka,
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin,
každý den domácí sladkost ke kávě
nebo možnost obědů.

30. 8. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VERNISÁŽ
Stanislava Veličky

■ Nabídka sportovních pořadů

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

FLORBAL
7. 7. /sobota/ 9.00 hodin
SVIJANY CHALLENGE CUP 2018
Florbalový turnaj, centrkurt.

TÁBOR
9.–13. 7. a 30. 7.–3. 8. /pondělí–pátek/
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá Veselá věda

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

18. 8. /úterý/ 9.30 hodin
MLADÁ EVROPA
32. ročník mezinárodních závodů
juniorů do 23 let pořádá TJ LIAZ
Jablonec. O start na tomto mítinku
mají zájem již tradičně závodníci
z Polska a je přislíbena také účast
výprav z Německa. 
Součástí je 3. kolo Krajského přeboru
juniorstva a dorostu.

25. 8. /sobota/ 11.00 hodin
I. LIGA SKUPINA B – MUŽŮ A ŽEN 
4. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

Fotbalový stadion
ww.fkjablonec.cz

Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

28. 7. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – AC SPARTA PRAHA
2. kolo FORTUNA : LIGA

11. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – MFK KARVINÁ
4. kolo FORTUNA : LIGA

25. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
6. kolo FORTUNA : LIGA

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

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

13.–17. 8. a 20.–24. 8. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ 
AKADEMIE
Fotbalová škola – příměstský tábor.
Pořádá FK Jablonec ve Mšeně.

Foto Václav Novotný
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Jablonecké kostely otevřeny 2018
Letní projekt Jablonecké kostely otevřeny le-
tos vstupuje do druhé desítky. Opět umožní
všem návštěvníkům Jablonce každé prázd-
ninové úterý zdarma navštívit sakrální pa-
mátky ve městě a v podvečer se zaposlouchat
do tónů zdejších varhan. 

Po dvouleté pauze se letos opět otevře staroka-
tolický kostel Povýšení sv. Kříže na nám. B. Něm-
cové a nabídne prohlídku unikátního secesního
interiéru. V něm se také odehraje první podve-
černí koncert 3. července. Každé další úterý se
od 17 hodin rozezní varhany postupně ve všech
otevřených kostelích – kostele Nejsvětější Tro-
jice, Dr. Farského, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a v kostele sv. Anny. 

Všechny kostely budou otevřeny vždy od 10
do 17 hodin, kostel sv. Anny současně nabídne
výstavu děl mimořádných výtvarníků spjatých
s naším regionem Z Jizerských hor do Českého
ráje (otevřeno ve všední dny 10–12 a 13–17,
o víkendu 10–13). Podvečerní koncerty letos
představí průřez hudebními styly od starověké
hudby gotiky, přes oblíbené baroko až po hud-
bu 20. století. V kostele sv. Anny navíc ve čtvr-
tek 26. července uvede organolog Radek Rejšek
koncert k poctě sv. Anny. Vstup na všechny kon-
certy je dobrovolný.

Na celém projektu Jablonecké kostely otevře-
ny se podílejí církve římskokatolická, husitská
a starokatolická ve spolupráci s Jabloneckým
kulturním a informačním centrem za finanční
podpory Libereckého kraje a statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou. Hudební podvečery jsou
připravovány s Domovem české hudby. 

Aktuální informace najdete na webových strán-
kách www.jablonec.com.

Program 
– pravidelné úterní koncerty od 17 hodin

3. 7. Vídeňský klasicismus 
kostel Povýšení sv. Kříže
Ivana Michalovičová – varhany 
Eva Prchalová – flétna

10. 7. Hudba gotiky a renesance 
kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně
Daniel Knut Pernet – varhany 
Anna Czerninová – zpěv

17. 7. Německé baroko 
kostel Dr. Farského
Marie Zahrádková – varhany 
Karel Chudý – violoncello

24. 7. Francouzský romantismus 
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Drahoslav Gric – varhany 
Dorothea Chudá – hoboj

26. 7. (čtvrtek) Svatoanenský koncert
kostel sv. Anny 
Radek Rejšek – varhany

31. 7. Německý romantismus 
kostel Povýšení sv. Kříže 
Jan Gottwald – varhany 
Jan Žďánský – violoncello

7. 8. České baroko 
kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně 
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany 
Vít Nermut – housle

14. 8. Soudobá hudba 
kostel Dr. Farského 
Přemysl Kšica – varhany 
Miroslav Smrčka – trubka

21. 8. Hudba přelomu 19. a 20. století
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Josef Popelka – varhany 
Hana Jonášová – sólistka ND, zpěv

28. 8. Italské baroko a jeho dozvuky
kostel sv. Anny 
Michal Novenko – varhany
Eva Liptáková – flauto dolce

Velké jablko si odnesli žáci 5. B
Třetí ročník projektu Cena pro nadané se o-
dehrál 13. června v městském divadle.
Jablonečtí žáci a studenti, kteří jsou úspěšní
ve svém oboru, převzali jablko se skleněným
kamenem a drobné dárky od města ve čty-
řech kategoriích od jednotlivých patronů:
biatlonistky Markéty Davidové, zpěvačky
Debbi a rapera Lipa, učitele a astronoma
Martina Gembece, náměstka primátora
Miloše Zahradníka a Nadace Preciosy za-
stoupené ředitelkou Andreou Kroupovou. 

Celkem se v divadle udělilo 29 jablíček v kate-
goriích sport, studium a umění, tři zlatá v kate-
gorii mimořádný počin, z nichž jedno bylo ob-
zvláště velké. Andrea Kroupová z Nadace
Preciosa předala jablko, v němž bylo uložených
25 skleněných kamenů symbolizujících žáky
třídy 5. B ze ZŠ Arbesova, kteří pomohli sestře
svého spolužáka. Jablko bylo předáno do rukou
třídní učitelky Ivy Vackové. Jablka vytištěná na
3D tiskárně, jejichž autorkou je Veronika Čer-
ná, pro město vyrábí Střední uměleckoprůmy-
slová a Vyšší odborná škola v Jablonci n. N. Do
kterékoliv z prvních tří kategorií může každá

základní a střední škola včetně Vikýře a základ-
ní umělecké školy nominovat dva zástupce.
V kategorii mimořádný počin, jak název napo-
vídá, jablko přebírají ti, kdo někomu nezištně
pomohli, pomáhají, nebo dokonce zachránili
lidský život a je to cena výjimečná. 

Každá kategorie má svého patrona, a tak tím
sportovním se stala současná juniorská mistry-
ně světa ve stíhacím závodě, biatlonistka
Markéta Davidová, patrony kategorie umění
byli zpěvačka Debbi a raper Lipo, patronem
studia učitel ZŠ Rýnovická Martin Gembec.
Celý večer otevřel nadaný houslista, držitel
ocenění Zlatý oříšek 2017 pro mimořádně ta-
lentované děti, Daniel Matejča z Liberce, které-
ho doprovodil komorní orchestr Camerata. 

Cenu pro nadané udělilo statutární město po-
prvé v roce 2016. Jejím cílem je ocenit děti
a mladé lidi, kteří jsou výjimeční v některém
oboru – studium, umění a sport, nebo udělali
nějaký výjimečný čin, například zachránili lid-
ský život nebo nezištně někomu pomohli či tr-
vale pomáhají. Partnerem třetího ročníku byla
Nadace Preciosa.

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

Držitelé Ceny pro nadané 2018
Sport: Anna Fliťarová (ZŠ Liberecká 31), Vlasti-
mil Jahoda (ZŠ Kokonín), Pavla Kumstátová
(ZŠ 5. května), Adéla Novotná (ZŠ Liberecká
26), Gabriela Pilzová (ZŠ Liberecká 31), Stella
Jessica Rucká (ZŠ kokonín), Vendula Štanclová
(ZŠ Pasířská), Adéla Tichá (ZŠ Ant. Bratr-
šovského), Matěj Tkáč (ZŠ Arbesova), Viktorie
Trunečková (ZŠ Pasířská), Matyáš Sobota
(VOŠMOaOA), Dominik Štulík (Gymnázium
Dr. Randy), Leona Vokálová (VOŠMOaOA).

Umění: Radka Bělíková (ZŠ Mozartova),
Emma Letham (ZUŠ), Ondřej Vlášek (ZUŠ)
a Jan Vondra (SUPŠ a VOŠ). 

Studium: Naděžda Čeresizová (ZŠ Liberecká
26), Ondřej Faltus (ZŠ Na Šumavě), Lukáš Háž
(ZŠ Pivovarská), Martin Janouch (ZŠ Arbe-
sova), Jan Macháček (ZŠ Ant. Bratršovského),
Trung Kien Nguyen (ZŠ Na Šumavě), Amálie
Peroutková (ZŠ Pivovarská), Natálie Rácová
(ZŠ 5. května), Jakub Vaníček (ZŠ Mozartova),
Anna Blažková (Gymnázium Ant. Randy), Bar-
bora Smetanová (Gymnázium U Balvanu)
a Anna Střižíková (Gymnázium U Balvanu). 

Mimořádný počin: Martin Litera a Josef Šusta
(oba DDM Vikýř), 5. B ze ZŠ Arbesova: Al Ebra-
him Milad, Milena Baloghová, Vítek Beneš,
Barbora Benneková, Martin Dejnožka, Jan Drá-
palík, Tereza Haumerová, Pavel Janega, Sára Ka-
čová, Jáchym Kořínek, Alexandr Košťák, Rebeka
Králová, Veronika Kurešová, Věra Lanková, Joha-
na Mašíčková, Michal Penz, Jan Pesničák, Lu-
káš Pokora, Tereza Preisslerová, Jonáš Procház-
ka, Karolína Svatá, Štěpán Svoboda, Petr Šimůnek,
Martin Štích, Tereza Vacátková, Roman Valenta.

Foto archiv JKIC

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta
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Jablonecká pečovatelka 2018
Udílení titulu Jablonecká pečovatelka se už
v Jablonci nad Nisou stalo tradicí. Potvrzuje
to letošní šestý ročník, kdy si ocenění převza-
lo dalších osm pečovatelek a osobních asi-
stentek, které ze svého středu vybralo osm
organizací poskytujících na Jablonecku soci-
ální služby. Titul si odnesly nejen za práci
s klienty, ale i za své další profesní a osobní
kvality. 

Ocenění Jablonecká pečovatelka jako výraz
úcty a poděkování pro lidi pracující v sociálních
službách uděluje statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s jabloneckou Diakonií.
Slavnostní předávání se tradičně odehrává v ú-
vodu koncertu ke Světovému dni proti násilí na
seniorech, který se letos konal 15. června
v městském divadle.

Všechny držitelky ocenění Jablonecká pečo-
vatelka 2018 se shodly na tom, že své povo-
lání berou jako poslání. Jsou zodpovědné,
empatické, ochotné pomáhat a mají velké
srdce. 

Titul Jablonecká pečovatelka 2018
obdržely:

Jitka Tvrdíková – Centrum pro zdravotně posti-
žené Libereckého kraje, o. p. s. – Jablonec nad Nisou 
• Práci osobní asistentky vykonává 3 roky. Na titul
ji nominovaly kolegyně. Je velmi oblíbená pro
svůj motivující a pozitivní přístup. Ovládá zna-
kový jazyk a po dlouhodobém působení v úpl-
ně odlišném oboru se v sociálních službách našla.

Hana Beláková – Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o.
• Jako pečovatelka pracuje 3 roky. Umí naslou-
chat potřebám uživatelů a je týmovým hráčem
v kolektivu spolupracovníků. Řídí se pravi-
dlem:  jak se já chovám k uživatelům, tak se oni
chovají ke mně.

Veronika Tribučková – Diakonie ČCE – stře-
disko v Jablonci nad Nisou

• V Diakonii pracuje 4 roky. Je všímavá k potře-
bám klientů, motivuje je a podporuje. Dokáže si
poradit v krizových situacích. Smysl svého povo-
lání vidí v tom, že může být užitečná druhým.

Dana Martinetzová – Domov a centrum den-
ních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
• V sociální službě pracuje 4 roky. Ke klientům
přistupuje s láskou, empatií a laskavým humo-
rem. Nominovaly ji kolegyně a vedení orga-
nizace, které si její práce cení a chtějí touto
cestou poděkovat za dny protkané jejím úsmě-
vem. 

Šárka Myslivcová – Domov důchodců Jablo-
necké Paseky, p. o.
• V domově pracuje 13 let, její praxe v sociál-
ních službách je ale už dvaadvacetiletá. Velice
dobře zvládá komunikaci s klienty na oddělení
se zvláštním režimem. Je přesvědčená, že v živo-
tě je nejdůležitější fungující a milující rodina. 

Martina Podhájecká – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.
• V hospicové péči pracuje 3 roky. Je svědomitá
a milá, klienti ji mají rádi. Nominaci získala,
protože do své práce vkládá nejen rozum, ale
i srdce a cit a práce s lidmi ji očividně baví.
Smysl své práce vidí v užitečnosti a prospěš-
nosti druhým.

Helena Laškovská – JabloDSJ, s. r. o.
• Práci pečovatelky vykonává 4 roky. Je praco-
vitá a otevřená, případné problémy nenechává
bujet, ale řeší je. Pečovatelkou se stala po re-
kvalifikačním kurzu, protože chtěla pomáhat
lidem na sklonku života.

Dana Kalenská Bergrová – Rodina24
• S klienty pracuje 5 let, je profesionální, umí
vytvořit prostředí důvěry a bezpečí. Práce osob-
ní asistentky ji naučila větší trpělivosti a tole-
ranci a také, že nemá smysl odkládat „žití“ na
později. 

Slavnostní předávání ocenění Jablonecká pečovatelka 2018, foto Martin Kubišta

Lidé se spojili s anděly a pomáhají
Letošní projekty města Jablonec nad Nisou –
Cena pro nadané a Jablonecká pečovatelka
– provázel ještě charitativní projekt Nadace
Preciosa Křišťalové tvoření pomáhá. Při
obou představeních si v městském divadle
návštěvníci mohli koupit anděla od Nadace
Preciosa a přispět tak na dobrou věc. Oba
vynesly téměř 13 000 korun. 

Nadaci Preciosa požádala matka o příspěvek na
odlehčovací pobyt pro nemocná dvojčata. „Je to
tak neuvěřitelný příběh, že jsme se rozhodli po-
dělit se o něj s veřejností,“ říká ředitelka Nada-
ce Preciosa Andrea Kroupová.

Jedenáctiletá dvojčata se narodila zdravá, až
kolem čtvrtého roku onemocněla svalovou dystro-
fií kombinovanou s autismem. Nemoc propuk-
la i u jejich staršího, do té doby také zdravého
bratra. Najednou byly nemocné všechny tři dě-
ti, otec rodinu opustil a paní Blanka zůstala na
vše sama. Pomáhali jí její rodiče a bratr. Nej-
prve onemocněl a zemřel Blančin otec, záhy po
něm i její bratr, nyní stejnou rodovou nemoc lé-
kaři diagnostikovali také Blance a ona musí
podstoupit operaci. Na dobu hospitalizace i ná-
sledné léčby potřebuje zabezpečit dvojčata,
o staršího, dnes devatenáctiletého syna se stará
její osmdesátiletá matka. „Původně jsme si mysle-
li, že jde o příspěvek na odlehčovací pobyt pro
dvojčata, aby si paní Blanka chvíli odpočinula.

Pak jsme vyslechli celý příběh. Sbírka je tedy
určená na pobyt dvojčat v centru ve Smržovce
po dobu matčiny hospitalizace a rekonvales-
cence,“ vysvětluje Andrea Kroupová.

Koupí setu se skládankou papírového anděla
a křišťálovými kamínky od Preciosy za 50 Kč
může pomoci každý člověk. Svůj stánek s andě-
ly otevřela nadace v městském divadle při slav-
nostním předávání Cen pro nadané i Jablonecké
pečovatelky a během obou večerů tak lidé při-
spěli částkou 12 900 korun. Pokud vás příběh

Blanky oslovil, můžete pomoci také, a to až do
konce srpna. „Jablonečáci si mohou anděla kou-
pit hned na třech místech – na recepci Preciosy
v Opletalově ulici, v Turistickém informačním
centru v bývalé faře v Kostelní ulici a v Muzeu
skla a bižuterie. A ten, kdo nemůže pomoci fi-
nančně, ale přesto pomoct chce, má možnost se
zapojit jako asistent, kterého paní Blanka hledá.
Zájemci se mohou přihlásit u nás v nadaci,“ do-
dává Kroupová. Dobrovolníci se mohou hlásit na
e-mailovou adresu nadace@preciosa.com. (jn)

Foto Martin Kubišta
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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Město plné skla a bižuterie
Křehká krása 2018
Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s part-
nery připravuje již sedmý ročník prezentačně
prodejní výstavy skla a bižuterie Křehká
krása 2018. V areálu jabloneckého Eurocentra
se ve dnech 9.–12. srpna 2018 představí a na-
bídnou své nové kolekce čtyři desítky výrob-
ců skla, bižuterie a vánočních ozdob.

Magnetem letošního ročníku bude unikátní vý-
stava STO.P!, kterou připravuje Muzeum skla
a bižuterie. „Návštěvníkům přiblíží sto let pro-
měn skla a bižuterie na sbírkových předmětech
pečlivě vybraných z depozitářů muzea. Pořada-
telé také vrací na výstavu projekt České Vánoce,
v pavilonu S4 se představí významní výrobci
skleněných vánočních ozdob a dekorací,“ říká
předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček.

Křehká krása již tradičně nabídne také roz-
sáhlý program předvádění vybraných technik
zpracování skla a bižuterie, jemuž dominují
mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené ze-
jména dětem. Z bohaté nabídky doprovodného
programu se největší oblibě každoročně těší
svazová módní přehlídka Made in Jablonec 2018,
letos s podtitulem 100 let inspirace. 

„Křehká krása je již nedílnou součástí prázd-
ninového kulturního a turistického programu
Jablonce nad Nisou. Návštěvníkům nabízíme
čtyři dny plné zážitků v krásném výstavním
areálu. Chceme podpořit tradiční bižuterní
a sklářský průmysl a představit ho v plné krá-
se. Přejeme si, aby se návštěvníci výstavy pře-
svědčili o kreativitě a umění českých výrobců

bižuterie a sklářů. Rádi bychom také překonali
loňský návštěvnický rekord – výstavu zhlédlo přes
10 000 návštěvníků,“ přeje si Pavel Kopáček.

Vstupné na Křehkou krásu je pouhých 50 Kč.
Vstupenka přitom platí po celou dobu výstavy,
včetně vstupu do Muzea skla a bižuterie a na
koncert písničkáře Pokáče v zahajovací den vý-
stavy. Děti do 15 let mohou přijít v doprovodu
rodičů zdarma. 

Partnery výstavy jsou: Ministerstvo kultury ČR,
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism,
Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad
Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, Preciosa, Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum, Eurocentrum Jablonec nad
Nisou, Texo Plus, a JBX Promotion. Více na
www.krehkakrasa.cz.

(end)

Léto s lišákem 
na Kristiánově
Liščí bouda na Kristiánově v Jizerských ho-
rách je po celé letní prázdniny otevřena každý
den. Opět se můžete těšit na řadu novinek,
včetně atraktivní soutěže o nocleh na Kris-
tiánově. Sezona vyvrcholí sklářskou slav-
ností v sobotu 1. září.

Jablonecké Muzeum skla a bižuterie, které ob-
jekt spravuje, připravilo pro letošní rok nový
zábavný program pro rodiny a dětské skupiny.
„Prostřednictvím pracovního sešitu, výtvarně
zpracovaného kreslířem a fanouškem Kristiá-
nova Petrem Urbanem, se seznámí s příběhem
lišáka, který se toužil stát sklářem,“ přibližuje
hru ředitelka muzea Milada Valečková. Na pro-
gram navazuje i sada nových originálních su-
venýrů, včetně skleněné figurky lišáka. A lišák
osobně bude na návštěvníky čekat 21.–22. čer-
vence, kdy bude v rámci Dní lidové architektu-
ry prohlídka expozice i rodinný program zcela
zdarma. 

Pokud na cestě mezi Kristiánovem a jablone-
ckým muzeem navštívíte všech 11 zastavení
naučné stezky Cestou jizerskohorských sklářů,
máte možnost soutěžit o originální výhru – taju-
plnou noc v Liščí boudě! Podmínky soutěže
najdete na webu muzea a ve vybraných infor-
mačních centrech. Losování proběhne v rámci
Sklářské slavnosti na Kristiánově.

Sklářskou slavností vyvrcholí v sobotu 1. září
letní sezona na Kristiánově. Celá bývalá sklář-
ská osada ožije duchem tradiční sklářské a bi-
žuterní výroby. „Můžete se těšit na mistry sklá-
ře přímo při práci, k vidění bude dále tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu,
zdobení skla, ruční výroba skleněné bižuterie
a různých módních doplňků. Připravena je ši-
roká nabídka tvůrčích dílen, včetně společného
skládání skleněné mozaiky,“ zve za pořadatele
Marie Víšková.

Slavnost zahájí tradičně v 10 hodin mše sva-
tá, v následném kulturním programu vystoupí
folklorní soubor Horačky z Českého Dubu
s písněmi z Podještědí, k nimž přidá vtípky
v místním nářečí. O dramatizaci kristiánovské
pověsti o čaroději Tamannovi se postará lout-

kové divadlo Toy Machine, přírodní scéna osady
bude využita i pro tzv. slackline – balancování,
chození a skákání na popruhu upevněném
mezi stromy. Po celou dobu Sklářské slavnosti
budou v Liščí boudě probíhat komentované
prohlídky vedené kurátory jabloneckého mu-
zea.

(mv)

Kresba Petr Urban

Foto archiv Svaz výrobců skla a bižuterie
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Barevné hudební léto ve městě
Letošní ročník projektu Město plné tónů
(MPT) je v plném proudu. O prázdninách je
tak skvělou kulturní nabídkou pro všechny
věkové skupiny, nabízí hudbu tzv. vážnou
i alternativní, komorní i opulentní, i tu
vznešenou v sakrálních prostorách. Zkrátka
nepřijdou ani milovníci divadla a dětští di-
váci. 

Jablonecké kostely otevřeny
Koncerty tohoto tradičního cyklu jsou vždy
v úterý s výjimkou toho svatoanenského, který
bude ve čtvrtek 26. 7., začínají shodně v 17 ho-
din a jejich návštěvníci s nimi projdou napříč
staletími. A tak 3. 7. je připravený vídeňský kla-
sicismus v kostele Povýšení sv. Kříže, 10. 7. hud-
ba gotiky a renesance v kostele Nejsvětější
Trojice ve Mšeně. Německé baroko se předsta-
ví 17. 7. v kostele Dr. Farského a francouzský ro-
mantismus zase 24. 7. v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. S německým romantismem se
program vrátí do kostela Povýšení sv. Kříže
31. 7., do mšenského kostela zase 7. 8. na české
baroko. Soudobá hudba zazní 14. 8. v kostele
Dr. Farského, v kostele na Horním náměstí
21. 8. hudba z přelomu 19. a 20. století, italské
baroko a jeho dozvuky bude hostit kostel sv.
Anny 28. 8.

Muzika u kávy na Mírovém náměstí
Před radnicí se muzicíruje vždy ve středu od 16
hodin a lidé si hudbu vychutnávají buď v míst-
ních restauračních zahrádkách, nebo na scho-
dech radnice. V létě si tak poslechnou Jakuba
a Karolínu Kocnovi (housle a viola) 11. 7., kyta-
rové duo Martin Cába – Vít Dvořáček 18. 7.,
akordeonistu Ladislava Horáka a houslistu
Viktora Mazáčka 1. 8., harfenistku Dominiku
Ťukovou 29. 8.

Pozvánka do altánu
Čtvrtky budou patřit oblíbenému cyklu Jablo-
necké kulturní léto. Koncerty na letní scéně
Eurocentra začínají vždy v 17 hodin, poslední
z nich posluchače potěší ve čtvrtek 30. 8. 

Bohatý program nabídnou také neděle v Tyr-
šově parku od 15 hodin. Hned v tu první 15. 7.
přivítá altánové pódium irského zpěváka a hrá-
če na buzuki Daoirí Farrella, který přiletí speci-
álně kvůli jabloneckému vystoupení. V neděli
22. 7. se představí The Dixieland Messengers
Praha, jenž hraje jazz a blues z neworleanské-
ho období už od roku 1998. Swingové rytmy
přivezou do Tyršova parku Sestry Ježkovy &
Jiří Polydor, a to 29. 7. Francouzské šansony
jsou doménou Chanson tria CouCou, které na-
bídne svůj program 5. 8. Neděle 19. 8. bude pat-
řit americko-slovensko-české bluegrassové ka-
pele Lee Bidgood a nedělní koncerty uzavře 26.
srpna americko-německý John Lowell Band.

Dramatická tvorba na letní scéně
Klasickou pohádku Bajaja nabídne v úterý 17. 7.
od 15 hodin Divadlo NAVĚTVI. Tou druhou,

O zakleté holubičce, v podání Divadla DÍVAD-
LO Praha se děti 28. 8. v 15 hodin rozloučí
s prázdninami. Dramaturgie festivalu myslela
i na dospělé milovníky divadla. Ti mohou zajít
na letní scénu ve čtvrtek 16. 8. od 17 hodin, kdy
zde ochotnický soubor Divadlo V Roztocké
Jilemnice sehraje Shakespearův Sen noci sva-
tojánské.

Vážná hudba v kamenném divadle
Tradicí MPT se stala dvě představení Evropské
hudební akademie v Teplicích pod taktovkou
dirigenta Norberta Baxy. Tím letošním je opera
G. Rossiniho Italka v Alžíru 24. 7. a Operní Gala
10. 8. Do městského divadla musí přijít také fa-
noušci klavíristy Ivo Kahánka, a to 15. 8.
Třešničkou na dortu tohoto léta bude nezvyklá
podoba Jitky Molavcové. Do Jablonce přiveze
22. 8. recitál Láska to (ne)jsou (jen) písmena,
jenž za klavírního doprovodu Petra Ožany spo-
juje šanson s osobitým humorem a poezií. 

Divadlo pak pro MPT připravilo ještě koncert
Františka Nedvěda s kapelou 27. 7. na letní scé-
ně Eurocentra, v prostředí Slunečních lázní se
3. 8. odehraje společný koncert Michala Kindla
s kapelou Vltavín. 

Zmíněná představení začínají v 19 hodin,
jsou zpoplatněná a vstupenky je možné koupit
v předprodeji v divadelní pokladně.

MPT v kině
Novinkou letošního ročníku jsou filmová před-
stavení s hudební tematikou v letním kině.
Ta se rozeběhnou 1. srpna, začátek je vždy ve
21 hodin a vstupné činí 90/70 Kč. Zájemci tak
uvidí filmy Mouling Rouge (1. 8.), Vlasy (8. 8.),
Rok ďábla (9. 8.), Limonádový Joe aneb Koňská
opera (15. 8.), Rocky Horror Picture show (22. 8.)
a Zpívání v dešti (29. 8.). (jn)

Zahajovací film si vybrali sami diváci
V pátek 29. června 2018 se uskuteční slav-
nostní zahájení sezony Letního kina v Jab-
lonci nad Nisou. Promítat se bude film, jenž
si vybrali diváci prostřednictvím interneto-
vého hlasování. Projekce začne po setmění,
cca ve 22 hodin.

Brána Letního kina se otevře pro diváky v 15 ho-
din a v areálu budou připraveny aktivity pro
děti i dospělé. „Návštěvníci si mohou vyzkoušet
například filmové šarády nebo složení filmo-
vých puzzle. Pro děti chystáme tvořící stan, kde
si mohou navléknout korálky nebo vybarvit své
oblíbené filmové hrdiny,“ říká Barbora Irglová,
vedoucí Kin Jablonec nad Nisou.

Připraven bude soutěžní filmový kvíz a každý
si může udělat fotku u fotostěny nebo si nechat
na obličej namalovat třeba Spidermana.

V 18 hodin začne vystoupení odvážných chod-
ců z chodimenalajne.cz, kteří budou přecházet
highline přímo nad hlavami diváků.

„Během celé akce vám bude hrát DJ DaRoot
a skupina z DJ’s Vaygl, kteří vás jednoznačně
roztančí. Po setmění se můžete těšit na projek-
ci filmu, který letos vybírají sami diváci pomo-
cí internetového hlasování. Před projekcí vy-
stoupí žongléři z Cirko Minimo, kteří na pódiu
předvedou ohnivou show,“ nastiňuje část pro-
gramu Irglová.

Občerstvení v Letním kině již tradičně zajistí
Kavárna Pokec, kromě tradiční nabídky budou
připraveny speciální filmové pochutiny. Vstup-
né je na celou akci zdarma. 

Počínaje 29. červnem bude Letní kino v pří-
jemném prostředí lesoparku, který se nachází
v centru města, nabízet filmové zážitky pod ši-

rým nebem každý den. „Můžete přijít s dítětem
v kočárku nebo se psím kamarádem, dát si ke
sledování točené pivo nebo limonádu a užívat
si kouzlo filmu pod hvězdným nebem. V Let-
ním kině se hraje za každého počasí a moc rá-
di vám zde zapůjčí deštník nebo deku,“ tvrdí
Irglová.

Co se týče letní projekce, filmoví diváci se
mohou těšit na několik filmových novinek.
„Chystáme promítání filmů – Mamma Mia: Here
We Go Again nebo Mission: Impossible – Fall-
out. Na plátně se objeví také pokračování oblí-
beného animáku Úžasňákovi 2 a také Hotel
Transylvánie 3: Příšerózní dovolená,“ zmiňuje
některé novinky vedoucí Kin Jablonec nad
Nisou. Aktuální program kin najdete na webu
www.kinajablonec.cz nebo v mobilní aplikaci
Kina Jablonec nad Nisou. (end)

Foto Alena NováFoto Alena Nová

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou
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■ Z knihovny 
Susie Hodgeová: 
Stručný příběh umění
Novinku z nakladatelství Grada si mů-
žete prezenčně vypůjčit ve studovně.
Kniha je zaměřena zejména na vývoj
výtvarného umění na Západě a nabízí
úvod do mnoha nejvýznamnějších
směrů, stylů a vývojových tendencí
v umění od pravěku po současnost. Je
doplněna mnoha barevnými fotogra-
fiemi a přehledným rejstříkem,“ 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 osm-
nácté hodiny.

Jak jste se dostal do Jablonce?
Cesta byla klikatá. Pocházím od Blaníku, ale po vál-
ce jsem odešel do pohraničí. V té době jsem byl
v Rumburku ojedinělý český nástrojař, majetek byl
v rukou tzv. správců, a to bylo podle mého hrozné.
Ničemu nerozuměli, vedli zde podniky a ten můj
myslel, že to budu řídit já. Dva roky poté jsem ode-
šel a našel si práci v Jablonci, kde jsem v 9. výrobní
skupině Chirana, vyrábějící zubní nástroje, dělal ve-
doucího technické kontroly. V roce 1952 jsme dostal
za úkol vybudovat odborné učiliště strojírenské
Státních pracovních záloh v Lučanech nad Nisou. 

V té době jste začal pracovat také ve veřejných
funkcích?
Ano, v roce 1954 jsem byl předsedou komise mláde-
že a v roce 1958 jsem byl poprvé zvolen do rady
města a byl vedoucí odboru výstavby a městského
hospodářství. Zřejmě jsem se osvědčil a v roce 1960
jsem byl přeřazen na okres, kde jsem dělal místo-
předsedu okresního národního výboru. Současně
jsem byl členem rady Krajského národního výboru
v Liberci a poté v Ústí n. L., ale vše vstupem vojsk
vzalo za své a pro své postoje jsem byl svých funkcí
zbaven. Nastoupil jsem do LIAZu, odkud mě pro
„nadbytečnost“ propustili a já byl půl roku bez prá-
ce. Doma ženu, pět dcer, bylo to pro mne velmi těž-
ké období.

Jak jste ho překonal?
Nejprve mi nabídli, abych se odstěhoval z Jablonce,
ale i s ohledem na děti to bylo nemožné. Nakonec
jsem dostal umístění jako topič pro sídliště Šumava.
Tam jsem vydržel do roku 1974, kdy se zjistilo, že
mám měsíčně odpracováno 350–380 hodin a při

sazbě 7,15 Kč na hodinu si vydělávám víc než místo-
předseda ONV. Opět mi nabídli, abych se odstěhoval.
Nechtěl jsem, tajně jsem dostudoval právnickou fa-
kultu. K závěrečné zkoušce mě nepřipustili a místo
diplomu mi dali papír s uznanými zkouškami. Pra-
covní úřad mi zprostředkoval práci ve Vulkánu
Hrádek nad Nisou, kde byl ředitel socialista. I přes
tlak jsem tam nakonec zůstal, a pracoval až do
důchodu. Po revoluci jsem pak dokončil právnickou
fakultu a v roce 1990 dostal diplomy. 

V době svého působení na radnici jste se „pode-
psal“ na řadě projektů ve městě, na kterých?
Jedno z prvních rozhodnutí bylo, že jsem chtěl, aby
všude na věžích šly hodiny a kolem divadla a radni-
ce se vysadily květiny. Dalšími kroky byla rekon-
strukce elektrických rozvodů na střídavý proud. Vy-
budovala se třída Budovatelů, kam v Akci Z chodili
i zaměstnanci úřadu. Podařilo se mi prosadit auto-
busové nádraží a s ním i prodloužení linek MHD do
Lukášova, Rýnovic, Žižkova Vrchu, Lučan a Lukášo-
va. Prosadili jsme pěší zónu ve městě a letní kino.
Podílel jsem se na vzniku technických služeb. Spolu

s Milošem Velem starším a Karlem Pelantem jsme by-
li u zrodu jabloneckého výstaviště včetně kina
a Muzea skla a bižuterie. Spolu s dalšími jsme se za-
sloužili i o tradici jabloneckých bižuterních výstav,
které měly ohlas i v zahraničí. Podporu mi tehdy po-
skytovali dnes již zemřelí členové rady města
František Blažek a Ladislav Vojíř i otec dnešního ná-
městka primátora Miloše Veleho.

Údajně jste se zasloužil i o rozšíření Jablonce?
Ano, byl jsem předseda slučovací komise tzv. velké-
ho Jablonce. Představa byla taková, že kam je vidět,
to by mělo být součástí Jablonce. Nejprve to byly
Paseky, poté Lukášov, Vrkoslavice, Rýnovice, Mšeno
i Kokonín, který se připojil až poté, co jsem odešel.
Nakonec se připojila Proseč. 

Po revoluci jste působil v Občanském fóru, v jaké
roli?
Ještě před revolucí jsem byl spolu s Františkem Víz-
kem při vzniku místní Obrody, která byla následně
součástí OF, a tzv. „Kulatých stolů“. Po prvních svo-
bodných volbách jsem dělal poradce i starostovi
Jiřímu Musilovi. Dokázal jsem uživit rodinu i v ne-
lehkých časech, nemocná žena byla s dětmi doma.
Nemusím se za nic stydět, i když se má rozhodnutí
nemusela vždy líbit. 

Je vám devadesát, jste stále velmi čilý, jak to děláte?
Mám velkou rodinu, když se sejdeme, je nás 35.
Jsem aktivním předsedou spolku 60 bytů na Budo-
vatelů, to je jako udržet v chodu „malou vesnici“,
takže jsem činorodý, rád zajdu na pivo a někdy po-
mohu radou. 

Jiří Endler

Josef Gröger 
Nemusím se za nic stydět

■ Osobnost Jablonecka

Josef Gröger oslaví 2. července devadesáté narozeniny. Rodák z Radošovic vyrůstal
u babičky. Ve Vlašimi chodil do tzv. měšťanky a posléze se vyučil nástrojařem v tamní
zbrojovce. V roce 1945 získal tovaryšský list a odešel do pohraničí do Rumburku. 
Na přelomu let 1947/48 přešel do Jablonce, kde pracoval v 9. výrobní skupině Bižuterie.
V roce 1950 se oženil a odešel na vojnu. Po návratu z vojenské služby se stal dělnickým
ředitelem firmy Scholze a Fischer. V roce 1954 byl zvolen členem místního národního
výboru a v roce 1957 do Krajského národního výboru v Liberci. V roce 1958 se stal členem
Rady města Jablonec a vedoucím odboru výstavby a městského hospodářství. V roce 1960
se stal místopředsedou okresního národního výboru, kde byl až do roku 1969. Mezi tím
byl člen rady KNV, dokončil střední průmyslovou školu strojní, v roce 1968 začal studovat
právnickou fakultu UK, kterou dokončil v roce 1990, krátce pracoval v LIAZu. Od roku
1975 do roku 1989 pracoval ve Vulkánu Hrádek nad Nisou. S manželkou vychoval pět dcer.

■ Krátce
Krasobruslařky zářily
v Oberstdorfu
V Oberstdorfu se za účasti 721 zá-
vodníků z 34 zemí konal v květnu
nejprestižnější světový závod kraso-
bruslařů ISU Adult Figure Skating
Competetion. 

Z našeho regionu se ho zúčastnily
Jana Přibylová a Stanislava Patočko-
vá, které v zimním období pravidelně
trénují na zimním stadionu v Jablon-
ci. Dvaasedmdesátiletá Jana Přibylo-
vá obhájila loňské prvenství ve své
kategorii. Šestašedesátiletá Stanislava
Patočková soutěžila v Oberstdorfu
poprvé a ve své kategorii skončila pá-
tá. 

„Krasobruslařská sezona byla dlouhá
a náročná. Před závodem v Oberst-
dorfu jsem se zúčastnila kromě Čes-
kého poháru ještě mezinárodních zá-
vodů Adult v Berlíně a Lódži, kde
jsem svoji kategorii také vyhrála,“ ří-
ká úspěšná Jana Přibylová.

Foto Jiří Endler

Jana Přibylová
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Národní památky nabídnou pestrou zábavu
Liberecký kraj se může pyšnit řadou kulturních památek. Hrady a zámky patří v letních měsících mezi ta místa, kam
nejen Jablonečané míří na prohlídku starobylých interiérů, ale také na zkrácené prohlídky pro děti, ale zejména
na kulturní a společenské akce.

Bezděz 
(www.hrad-bezdez.eu)
Na konci června bude veřejnosti zpřístupněn
pro rekonstrukci dlouhodobě uzavřený tzv.
Templářský palác, který lze navštívit i samo-
statně.
5.–8. 7.: Čtyři dny ve středověku – šermířská
vystoupení skupiny Askalon, připomenutí vlá-
dy Přemysla Otakara II.
14. 7.: Bezdězský Blue grass a country mini-
festival IV – skupina Red Leaf, Lusatian Grass,
Trativod, Blackout, Od plotny skok. V kapli ko-
morní sbor Chrapot. 
15. 7.: Oldřich z Chlumu – román a skuteč-
nost: Historická procházka s Vlastimilem Von-
druškou. 
21.–22. 7.: Ve službách Jana z Michalovic –
šermířská skupina Tartus, připomenutí pano-
vání Karla IV.
24.–29. 7.: Šermířské oživení – kovářská dílna,
volné sdružení šermířů Askalon.
4.–5. 8.: Šermířské rozvernosti – šermířsko-di-
vadelní skupina Bibus Spiritus – představení
Válka Růží a O velkém nepřátelství Peregriny
Pušové a Mikuláše z Potštejna. Připomenutí
Albrechta z Valdštejna.
11.–12. 8.: Skřeti na Bezdězu – spolek šermířů
Máchova kraje IGNIS zve do ležení na motivy
Pána prstenů. 
18.–19. 8.: Historická střelnice na Bezdězu –
skupina Úpičtí střelci.
25. 8.: Hradozámecká noc na Bezdězu – vý-
hledy z Velké věže, kaple nasvícená jen svíčka-
mi, šermířské ukázky skupina Tartus. 

Frýdlant 
(www.zamek-frydlant.cz)
Ke stému výročí vzniku Československé repub-
liky bude zasazena lípa do zámeckého parku
(program a termín bude upřesněn).
Po celou sezonu, od úterý do neděle, zkrácené
prohlídky pro děti.
5. a 18. 7. a 14. 8.: Audience s vévodou Al-
brechtem z Valdštejna – velký generalissimus
zavítá na své panství.

15. 8., 18.00 hodin: Velký jazzový koncert lek-
torů Frýdlantské jazzové dílny Karla Velebného. 
25. 8.: Hradozámecká noc – večerní a noční
program. 

Grabštejn 
(www.hrad-grabstejn.cz)
2. 6.–16. 9: Putovní výstava Monumenta Viva
– prezentace projektů spolků, obcí a měst v ČR,
stejně tak společné projekty těchto subjektů
s krajanskými organizacemi v Německu a Ra-
kousku. Vstup zdarma. 
7.–8. 7.: Létohrátky – hradní festival plný dobo-
vé hudby, tance, šermu.
Od 10. 7.: Osmičková výročí – zpřístupnění no-
vé prohlídkové trasy Muzeum veteriny pro ve-
řejnost. Trasa se otevírá ke 100. výročí vzniku
republiky, 25. výročí ČR a 25. výročí otevření
hradu Grabštejn pro veřejnost. 
28. 7.: Noční prohlídky inspirované životem Jana
Václava z Gallasu.
4.–5. 8.: Řemeslný jarmark – ukázky dobových
řemesel.
25. 8.: Hradozámecká noc na Grabštejně –
speciální hrané noční prohlídky inspirované ži-
votem Jana Václava z Gallasu.

Hrubý Rohozec 
(www.hruby-rohozec.eu)
Na Hrubém Rohozci u Turnova jsou úterý–ne-
děle – zkrácené prohlídky pro rodiče s dětmi,
výklad uzpůsoben věku dětí (prohlídky se ne-
konají 5. a 6. 7 a 4. a 5. 8.).
5.–6. 7.: Móda sedmi staletí na Hrubém Ro-
hozci – kostýmované prohlídky.
8. 7., 12.00 hodin: akce s Českým rozhlasem,
vstupné do parku zdarma. 
4.–5. 8.: Od Mikuláše k Mikuláši – hrané kos-
týmované prohlídky. Běžný výklad průvodce je
oživen o scénky ze života rodiny Des Fours
Walderode.
25. 8.: Hradozámecká noc – noční hrané pro-
hlídky. 

Lemberk 
(www.zamek-lemberk.cz)
do 31. října: Zámek Lemberk za 1. republiky
– výstavní síň. Panelová výstava věnovaná dě-
jinám zámku Lemberk v období mezi lety
1918–1938. 
1.–8. 7. a 5.–12. 8., 9.00–16.30 hodin: Prázdniny
na věži – zpřístupnění středověké věže.

Sychrov 
(www.zamek-sychrov.cz)
Zámek je otevřen denně, včetně pondělí.
Červenec–srpen: Prohlídky s princeznou –
speciální prohlídky pro rodiny s dětmi.
2.–4. 7.: Představení hry Oscara Wilda Jak je
důležité míti Filipa – Městské divadlo Mladá
Boleslav, režie Pavel Khek. Začátek 20.30 ho-
din, nádvoří zámku.

17.–18. 8.: Skotské hry – tradiční skotské hry.
25. 8.: Hradozámecká noc – šanson na zámku
a noční prohlídky zaměřené na Rohany ve služ-
bách diplomacie.

Trosky 
(www.hrad-trosky.eu)
Pod hradem nově TIC, kde kromě suvenýrů,
map, pohledů atd. můžete také zakoupit spe-
ciální hru Čertova mřížka, jejíž součástí je pro-
nájem mluvícího robota Čendy – s ním absol-
vujete prohlídku hradu, kdy plníte různé úkoly.
30. 6.–1. 7.: Lanochodci na Troskách – mladí
nadšenci se pokusí přejít 50 metrů nad zemí po
laně mezi oběma věžemi, vzdálenost 100 m. 
4., 11., 18. a 25. 7.: Troskino – filmové promítání. 
5.–6. 7.: Cyrilometodějské slavnosti – příchod
věrozvěstů a výuka cyrilice.
21.–22. 7.: Vyplenění hradu švédským voj-
skem – víkend ve znamení třicetileté války.
1., 8., 15. a 22. 8.: Troskino – filmové promítání.
4.–5. 8.: Čerti na Troskách – ukázky pekelných
řemesel, čertovské divadlo atd.
17. 8.: Alchymie + host – koncert.
25. 8.: Benefiční koncert – třetí ročník, vystou-
pí čtyři HC/metalové kapely. 

Zákupy 
(www.zamek-zakupy.cz)
Oslava výročí 100 let zámku Zákupy v majetku
státu a také 200 let od povýšení Zákup na vé-
vodství – zpřístupnění prvorepublikového bytu
nadlesního v 1. patře (10. a 11. 11.).
1. 7.–31. 8., 10.30 a 14.30 hodin: Prohlídka
s pohádkovou postavou – Cesta do medvědího
království.
14. 7., 17.00–21.00 hodin: noční prohlídky –
Kuba a zkrocená kráva – pohádkový příběh.
V. ročník hraných nočních prohlídek v podání
členů Divadelního souboru Havlíček Zákupy
v cyklu Zámecké perličky. Rezervace tel.: 487
857 278.
18.–19. 8.: Výstava ohařů – tradiční speciální
výstava hrubosrstých, maďarských ohařů a krát-
kosrstých ohařů.
25. 8.: osmičková výročí – Hradozámecká noc
– První republika v Zákupech – prohlídky zám-
ku s hranými scénkami a tanci z doby první re-
publiky v podání tanečního souboru Villanella
z Jablonce nad Nisou. 

Foto 5 x archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově
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Na sklářskou expedici vyražte i s dětmi
Brožura Expedice sklo je žhavou novinkou
v nabídce jabloneckého turistického infor-
mačního centra a reaguje na stále se zvyšu-
jící zájem návštěvníků regionu o exkurze do
provozu sklářských a bižuterních firem.
Inspirovat k výletu může o prázdninách
i vás.

V brožuře najdete místa, kam se za zrodem
skleněného výrobku můžete podívat přímo v Jab-
lonci nad Nisou, ale také v jeho blízkém i vzdá-
lenějším okolí. Kromě známých míst, jako je
harrachovská sklárna – nejstarší fungující v Če-
chách, se v nabídce objevují méně známá,
a přesto leckdy zajímavá místa. „Za výpravu
stojí např. sklářský ateliér s tzv. fusingovou pe-
cí umístěný uprostřed půvabné přírody v Heř-
manicích u Frýdlantu, kde vás ochotně prove-
dou celou budovou a budete-li mít štěstí, ještě
vám majitel zahraje na unikátní varhany,“ láká
Petra Fapšo z turistického infocentra. „Brožura
obsahuje mnoho dalších tipů – třeba mačkárnu

perlí nebo provozy, kde nahlédnete pod ruce
zručným sklářům vyrábějícím figurky a drobné
ozdoby na sklářském kahanu nebo malířům
svícnů a vánočních ozdob. Přímo v Jablonci
můžete navštívit firmu, kde vzniká tzv. ,litá‘ bi-
žuterie a odznaky, v Josefově Dole či v Želez-
ném Brodě zas rytce a brusiče skla, nebo do-
konce celá sklářská studia a ateliéry. Dále jsou

zde uvedené i železnobrodské firmy zaměřující
se na výrobu autorských šperků z ručně vinu-
tých perlí,“ pokračuje v bohatém výčtu Petra
Fapšo. 

Na sklářskou expedici můžete vyrazit i s dět-
mi. Kromě prohlídky provozu nabízí některé
firmy dílničky, kde si děti či dospělí pod zkuše-
ným dohledem mohou vyrobit svůj vlastní
šperk. Na některých místech si dokonce mohou
návštěvníci sami vyzkoušet, co krásná a nároč-
ná práce skláře obnáší. 

Brožura je doplněna úvodním textem hlavní-
ho kurátora jabloneckého Muzea skla a bižute-
rie PhDr. Nového a seznamem muzeí se sklář-
skou tematikou v regionu. Pro přehlednost je
členěna do skupin podle jednotlivých druhů
výroby a doplněna barevnými fotografiemi. Vy-
chází v nákladu 6 000 kusů v českém jazyce
těsně před letními prázdninami a bezplatně bu-
de k dispozici na pultech infocenter v Jablonci
a okolí a také na Centrále pro cestovní ruch
v Praze na Staroměstském náměstí. (hh)

Foto Milan Bajer

JBC 4X Revelations se vrací i v roce 2018!
Závod světových kol s názvem JBC 4X Revela-
tions proběhne letos v termínu 12.–14. 7. 2018
v JBC bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda!

JBC 4X Revelations je po roce příprav zpět
a i tentokrát přinese velkolepou show, a to ne-
jen v oblasti sportu, ale samozřejmě, jak jsou
fanoušci již zvyklí, i v oblasti kultury a zábavy!
Domácí příznivci jsou zvědaví, zda se hlavnímu
organizátorovi a pětinásobnému vítězi JBC
4X Revelations Tomášovi Slavíkovi podaří ob-
hájit dosavadní tituly a udržet tak nit vítězství
na domácí půdě. Opět je připravena náročná
trať, obří skoky, klopené zatáčky a kamenitá
sekce. Očekává se účast nejlepších fourcrossa-
řů planety, které doplní sjezdoví i freestyloví
specialisté. 

V pátek je plánován vložený závod dětí Reve-
lations KIDS (kategorie do 13 let a 13–17 let).
V sobotu je na programu Revelations BIG AIR
contest ve freestylu kol a také neopakovatelná
letecká show Martina Šonky. Součástí dopro-
vodného programu je hudební produkce.
Návštěvníci se mohou těšit na DJs, jako je na-
příklad MANENE, Masters of Dirt afterparty
a letos také na přední českou kapelu, kterou je

Vypsaná fiXa, tu doplní biková kapela české
scény Status Praesents. 

JBC 4X Revelations harmonogram: 

Středa 11. 7. 2018
18.00 – Setkání se závodníky a organizátory ve

stánku Základna na jablonecké přehradě

Čtvrtek 12. 7. 2018
Tréninky a zahajovací ceremoniál
14.00–17.00 registrace
15.00–18.30 oficiální tréninky
20.30–22.00 zahajovací ceremoniál

Pátek 13. 7. 2018 
Oficiální tréninky a kvalifikace
14.00–16.00 finální registrace
15.30–17.45 oficiální tréninky
18.00–19.30 JBC 4X Revelations – kvalifikace
19.30–20.30 Revelations Kids Event (vložený

závod dětí, kategorie do 13 let
a 13–16 let)

21.00–02.00 oficiální Warm Up Party (Vypsaná
fiXa, DJs)

Sobota 14. 7. 2018 
Oficiální tréninky, hlavní závod (přímý přenos)
15.00–16.30 oficiální tréninky
17.00–17.45 zahajovací ceremoniál JBC 4X Reve-

lations
17.45–18.00 Martin Šonka Red Bull Air Race ex-

hibition (čas bude upřesněn)
18.00–20.00 JBC 4X Revelations - hlavní závod
20.00–20.30 Revelations BIG AIR (freestyle

MTB contest) 
20.30–21.00 vyhlášení vítězů
21.30 oficiální afterparty (MOD party, DJs)

Oficiální social media JBC 4X Revelations:
www.facebook.com/jbc4xrevelations
www.instagram.com/jbc4xrevelations 

Partnerská škola ČVS také v Jablonci
Volejbalový oddíl TJ Bižuterie několik let
spolupracuje se ZŠ Liberecká 26. Díky Čes-
kému volejbalovému svazu (ČVS) je zmíně-
ná škola zahrnuta do projektu partnerská
škola ČVS, který je určen pro větší sepětí sva-
zu a základních škol.

Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce
spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně
uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejba-
lové mládeže. „Udělením titulu Partnerská škola
ČVS uznává svaz kvalitu tréninkového procesu
na základní škole a v neposlední míře oceňuje
přínos vedení základní školy, ředitele školy, ale
i řadových učitelů k rozvoji mládežnického vo-
lejbalu,“ říká Stanislav Dubský, předseda TJ
Bižuterie i volejbalového oddílu, který pod ni
spadá.

Udělením titulu se vytváří pro vedení škol
možnost oficiální prezentace vůči státním orgá-
nům (vedení města, kraje), sponzorům a v ne-

poslední řadě rodičům. „Partnerská škola ČVS
je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti
sportovního vyžití mládeže. Titul se uděluje na
dvouleté období a poté bude škola titul obhajo-
vat v novém řízení,“ vysvětluje Dubský.

Předchozí úzká spolupráce volejbalového od-
dílu a ZŠ Liberecká 26 vedla k tomu, že škola
získala prvé ocenění již v roce 2015. „Pokračo-

váním úzké spolupráce mezi školou a volejba-
lovým oddílem byla ZŠ Liberecká přijata opět
do tohoto programu, za což jsme velmi rádi
a těší nás, že škola za přítomnosti primátora
Petra Beitla, pedagogů a členů našeho oddílu
převzala z rukou zástupce ČVS Jana Svobody ti-
tul Partnerská škola ČVS,“ kvituje přijetí na
radnici Dubský.

Volejbalový oddíl, který slibně rozjel práci
s mládeží v programu nazvaném Barevný vo-
lejbal, by rád uvítal spolupráci i s dalšími ško-
lami v Jablonci a okolí. „Každá taková spolu-
práce poslouží k větší propagaci volejbalu
v Jablonci, do oddílu přivede další zájemce
a v neposlední řadě povede děti k pohybové ak-
tivitě,“ uzavírá Dubský.

Volejbalový oddíl Bižuterie přijímá celoročně
nové zájemce z řad chlapců a dívek. Podrob-
nější informace k tréninkům na www.volej-
bal.eu.

(end)

Foto Kateřina Hušková

Foto Jan Kasl



■ Ohlédnutí
Kulaté stoly mají smysl
Centrum sociálních služeb ve spo-
lupráci s Diakonií ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou připravilo již
šestý, takzvaný Kulatý stůl, jehož
hlavní myšlenkou je propojování
zdravotního a sociálního systému
na místní úrovni, bourání před-
sudků a stereotypů a provázanost
sociálních a navazujících služeb.
Letošními přednášejícími byl pri-
mátor Jablonce n. N. Petr Beitl,
jenž hovořil o sociálních službách,
zdravotnictví, nemocnici, komu-
nitním plánování na území města
s přesahem na kraj a také o volno-
časových aktivitách seniorů. Zá-
stupce Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR Pavel Novák si
připravil prezentaci o dlouhodobé
péči. Z řad hostů vzešlo několik
zajímavých dotazů. Ty potvrdily,
že témata je skutečně zaujala, a ta-
ké fakt, že propojení sociálna
a zdravotna na místní úrovni fun-
guje a setkání u Kulatého stolu,
kde se potkávají odborníci i veřej-
nost, je potřeba. (lf)

■ 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 prázdninovým akti-
vitám 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 spol-
kovém domě.

Zástupci jablonecké Rady star-
ších (RS) byli na jaře pozvaní na
Frýdlantsko, kde se sázela Alej re-
publiky. I jablonečtí senioři tu ma-
jí svůj strom. Jedná se o dub čer-
vený a vysazený je na začátku les-
ní cesty na Hartu. 

Ve čtvrtek 7. dubna ukončilo na
40 seniorů 2. semestr 4. cyklu oblí-
bené vzdělávací aktivity Akademie
seniorů. Stalo se tak v obřadní síni
magistrátu. Třetí a již poslední se-
mestr čeká akademiky letos na
podzim na společné téma Zdraví
a zdravý životní styl. 

Pravidelné tréninky přináší 
výsledky
Sportovní turnaje seniorů tří měst
patří už léta mezi oblíbené a hojně
vyhledávané pohybové aktivity se-
niorské veřejnosti. 

Přelom jara a léta je na turnaje
velmi pestrý, letos se navíc potvr-
dilo, že pravidelné tréninky v jed-
notlivých disciplínách jsou skuteč-
ně na místě. 

Na konci května proběhla v Cent-
ru sociálních služeb takzvaná Jab-
lonecká šipka – soutěž v hodu na
elektronické terče. První, druhé
i třetí místo zůstalo na domácí scé-
ně, byť průběh byl napínavý až do
poslední chvíle. 

O 14 dní později poměřili senio-
ři síly ve hře pétanque. Jablonec si
tentokrát z Liberce odvezl krásný
bronz a uspěl tak v konkurenci tři-
ceti tříčlenných družstev. 

Do léta čeká seniory ještě turnaj
v minigolfu, po prázdninách pak
Seniorská míle, turnaj v mölkky
a sportovní hry. (hk)

V KS Palackého milují bingo
a výlety
Tentokrát se představuje klub seni-
orů (KS) Palackého ve Mšeně, kde
jsou aktivity pro seniory chystané
4× do týdne. Mezi nejoblíbenější
patří bingo, každé pondělí se želez-
nou pravidelností je v klubu na-
prosté ticho a každý čeká, zda za-
zní jeho číslo. K číselné hře se pak
přidávají i různé karetní hry. Další
aktivity se pak skládají podle nála-
dy, chuti, možností a počasí. Velkou
oblibu si získaly procházky a výle-
ty, nejvíce na Maxov a Bedřichov,
posledním úspěšným nápadem byl
výlet vláčkem do Tanvaldu. Senioři
hojně vyhledávají i Literární ka-
várničky, což je takové čtení na po-
kračování. KS Palackého je známý
tím, že všem udělá radost hudba
v jakékoli podobě, povídání o ní
nebo návštěva harmonikáře. Zají-
mavý byl i parafínový zábal – viz
foto. Na Palackého byly nedávno
zmodernizované menší společen-
ské místnosti na každém patře vedle

výtahů, kam lze zajít s návštěvou,
setkat se se sousedy a podobně. KS
Palackého, stejně jako všechny
kluby seniorů, je otevřený veškeré
seniorské veřejnosti nejen ze Mše-
na. Senioři se schází kromě úterka
zpravidla ve 13.30 hodin. (hj)
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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
10. 7. /úterý/
výlet Hrad Frýdštejn – Vranov –
Malá Skála
24. 7. /úterý/ 
výlet Sedmihorky – Hrubá Skála
7. 8. /úterý/ 
výlet Dolánky – Zrcadlová koza –
Malá Skála
21. 8. /úterý/ 
výlet hrad Valdštejn – prohlídka
hradu
17. 7. /úterý/
Výjezdní Literární kavárna 
16. 8. /čtvrtek/ 13.30 hodin 
Letní grilování – vnitroblok CSS
veškeré info u vedoucí klubu

Senioři ČR
Informace vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
Letní procházky, info u vedoucí klubu
4. 7. /středa/ 
Z Kunratic do cukrárny
odj. bus z AN v 10.50 hod.
18. 7. /středa/ 
Park na Žižkově Vrchu 
odj. bus 112 z AN v 9.30 hod. 
25. 7. /středa/ 
Okolo Malé Skály 
odj. bus z AN v 9.30 hod. 
28. 7. /sobota/ 
Anenská sklářská slavnost na 
Jizerce, odj. vlakem v 8.26 hod. 
1. 8. /středa/ 
Čertův Kámen, procházka z Vrko-
slavic, odj. bus 101 z AN v 12.45 hod.
15. 8. /středa/ 
Návštěva RTM+ 
pouze pro přihlášené SENIORY
22. 8. /středa/ 
Z Kopaniny na Frýdštejn,
odj. bus AN v 10.36 hod.
29. 8. /středa/ 
Muzeum másla Bílý Kostel,
odj. vlak v 8.27 hod. 

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

Foto CSS

Jablonecká šipka, foto CSS KS Palackého
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Webová aplikace statutárního města Otázky
a odpovědi umožňuje vložit dotaz na pra-
covníky magistrátu. Vložený dotaz se v da-
tabázi zobrazí až po vložení odpovědi.
Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail,
který jste uvedli ve formulář. V nedávné do-
bě přišel na e-mail uvedený v aplikaci dotaz,
který zajímá mnoho Jablonečanů, i proto
jsme požádali o vyjádření firmu, které se
dotaz týkal, a jak otázku, tak odpověď jsme
se rozhodli zveřejnit v Jabloneckém měsíč-
níku.

Otázka 
Před měsícem jsem byla nakupovat v Kauflan-
du ve Mšeně a byla jsem doslova v šoku nad
probíhající rekonstrukcí. Nebudu popisovat své
pocity, ale ptám se: proč muselo dojít k tak roz-
sáhlé přestavbě obchodu? Budou součástí no-
vého Kauflandu i další obchody, jak tomu bylo
doposud? A hlavně, kdy přestavba skončí a co
nám zákazníkům přinese?

Odpověď
Obchodní centrum Kaufland Jablonec nad
Nisou Mšeno prochází kompletní rekonstrukcí
včetně koncesionářských jednotek pekařství,
lékárny a prodejny tabáku od února letošního
roku. Uvědomujeme si, že rekonstrukce za pro-
vozu znamená pro naše zákazníky jistá omeze-
ní. Věříme, že nové prostory, které umožní
komfortnější nakupování, vynahradí dočasná
omezení, která právě v prodejně probíhají.
Kaufland v Jablonci nad Nisou-Mšeno nabídne
po modernizaci zákazníkům příjemné, pohodl-
né prostředí, které bude odpovídat moderním
trendům nakupování. Moderní vzhled prodejny
navozuje pocit velkého vzdušného prostoru,
jednoduchosti a funkčnosti. V orientaci zá-
kazníkům pomáhá výmalba stěn podle druhu
zboží, ale také jednoduchý navigační systém
zastoupený piktogramy. Vše bude doplněné
o nové technologie, jakými jsou například čteč-
ky EAN kódů pro kontrolu ceny, samoobslužné
pokladny, digital signage (digitální obrazovky,

které usnadní orientaci v sortimentu produktů
i v akčních nabídkách). Nově vybudovaný bude
masový pult, pekárna a zázemí pro zaměstnan-
ce. Prodejní plochu i zázemí bude osvětlovat
moderní, příjemné a především úsporné LED
osvětlení. Chladicí nábytek bude osazen dveř-
mi, což spolu s nejnovějšími technologiemi
v oblasti rekuperace bude výrazně snižovat
energetickou náročnost. Renata Maierl, 
firemní komunikace, Kaufland Management ČR, s. r. o.

■ Otázky a odpovědi

ZŠ Liberecká úspěšně spolupracuje 
se dvěma německými školami
Ve dnech 14.–18. května navštívili ZŠ Libe-
recká žáci z partnerské školy Gustav-Leu-
telt-Schule z Kaufbeuren/Neugablonz. V rám-
ci seznamování proběhly dva celodenní
výlety. Společný program začal výletem do
Prahy. První nesmělé seznamování mezi
žáky proběhlo již v autobuse a pokračovalo
celý den při poznávání nejznámějších praž-
ských památek. 

Další den byli němečtí přátelé jabloneckých
školáků nejprve přijati na radnici u náměstka
přimátora Lukáše Pletichy. Poté následovala
společná prohlídka města s výkladem v němec-
kém jazyce v podání českých žáků, dále pak vý-
jezd do Harrachova a zakončení společně strá-
veného dne u jablonecké přehrady. 

Spolupráce ZŠ Liberecká se školou z Kauf-
beuren/Neugablonz začala zhruba před třemi
lety. Mnohem déle, letos již 19 let, trvá spolu-

práce se školou z Bautzenu. Ta letos pokračo-
vala již tradičním setkáním u příležitosti přijetí
úspěšných žáků primátorem města Bautzen,
které proběhlo 16. 4. Této akce se zúčastnily
Zuzana Abrahamová a Lucie Šulcová za dopro-

vodu ředitele ZŠ Liberecká Jiřího Čeřovského
a učitelky němčiny Heidemarie Polívkové. Na
podzim se pak konala společná přírodovědná
akce jablonecké a bautzenské školy, při níž by-
li pozváni dva jablonečtí žáci na týdenní pobyt
v německé škole. A tak se na konci května také
stalo. Dvě žákyně ze ZŠ Liberecká – Michaela
Šmídová a Barbora Volková, se vydaly prohlou-
bit své jazykové dovednosti do Bautzenu, kde
strávily týden coby žákyně bautzenské školy
ubytované u jedné z tamních kantorek. 

„Tento projekt se mi opravdu moc líbil. Paní
učitelka z Německa nás velmi mile přivítala,
každý den byl jiný a pro nás velice zajímavý.
Poznaly jsme nové lidi a věci, jak to chodí v ji-
né škole, v jiném státě. Někdy pro nás bylo těž-
ší porozumět, ale pokaždé jsme se pochopili.
Myslím, že je naše němčina teď lepší a jsme bo-
hatší o nové zkušenosti,“ sdělovala nadšeně
jedna z žákyň Michaela Šmídová. (end)

Na zkušenou v zahraničí
Odborné praxe ve třech evropských zemích –
Irsku, Španělsku a Německu – absolvovali vy-
braní studenti jablonecké Vyšší odborné školy
mezinárodního obchodu a Obchodní akade-
mie. Teoretické znalosti ze školy si ověřují pří-
mo v praxi ve firmách s nejrůznějším zaměře-
ním. Získávají nejen nové zkušenosti, ale zlep-
šují si i své jazykové dovednosti. 

Takto své pocity shrnul jeden ze stážistů
Marek (cestovní ruch): „Jsem opravdu velmi
šťastný, že jsem mohl být součástí této stáže,
dala mi mnoho zkušeností. Poznal jsem nové li-
di a získal jsem určitou samostatnost a schop-
nost přijímat odpovědnost za své úkony. Má
angličtina se rapidně zlepšila a to hlavně v mlu-
veném projevu. V Irsku se mi opravdu velice lí-
bilo.“

Stáž v zahraniční firmě s sebou přináší i vý-
zvu v podobě nutnosti řešit neočekávané pro-
blémy plynoucí zejména z nedorozumění, ať už
jazykových nebo kulturních. Úspěšné překoná-
ní takových překážek posílí obvykle potřebné
sebevědomí. 

Na pracovních stážích na žáky a studenty do-
hlíží pedagogové školy, kteří též kontrolují, zda

přidělená práce odpovídá prováděné výuce.
„V Irsku mají jiný systém vzdělávání a typ školy,
jako je obchodní akademie, tam vlastně neznají.
Tento druh výuky tam probíhá až na vysokých
školách, proto je potřeba odborný dohled,“
upřesnila Renata Čagovcová. Letos stážisty do-
provázely učitelky Iva Lojová, Michaela Ba-
loghová a Dita Skalová. 

Denisa Hojsáková, 
učitelka VOŠMO a OA

Přehrada Art Fest letos pošesté
Šestý ročník multižánrového festivalu PAF
(Přehrada Art Fest) se uskuteční 11. srpna na
jabloneckém Tajvaně.

PAF nabídne mnohé – žonglérské exhibice,
workshopy manipulace, akrobacie, žonglování
– kde je možné naučit se základy i pokročilé tri-
ky a činnosti. K vidění bude pestrý výběr něko-
lika skupin. Vyvrcholením bude noční ohnivá
GALA SHOW, kde můžete spatřit ty nejlepší zá-
stupce a seskupení z české fireshow scény.

PAF 2018 pořádá jablonecká fireshow skupi-
na FireshowJBC, která má na svém triku mno-
ho úspěchů, od vítězství v mistrovství ČR ve
Fireshow, po vítězství na mezinárodním klání

Krotoszynski Festiwal Ognia. Patřila také mezi
ty, kteří v Jablonci vítali olympijské vítěze, byla
u rozsvícení vánočního stromku. Krom tvrdého
tréninku, vymýšlení nových triků, kostýmů
FireshowJBC rok co rok pořádá PAF a snaží se
pokaždé o originální zábavný program.

Ten letošní přinese tradičně slackline park, kde
si budete moci vyzkoušet svůj balanc a schopnost
provazochodectví. Malý graffiti jam, workshopy
žonglování s míčky, manipulace s tyčí, s žong-
lovacími talíři, manipulace s poi. Pro děti i dospě-
lé tu bude body painting a malování na obličej.

V rámci PAF vystoupí skupiny Maniac (PHA),
akustické duo Nádoby (JBC), punkový nářez Di-
voký astma (JBC), neotřelý a zvláštní K8 + NTO
dub project, kultovní jablonecká skupina Muerti
(JBC) a nakonec to nejlepší, hvězdné duo reg-
gae scény, Urban robot (PHA) a následuje již
zmiňovaná Gala fireshow, na které vystoupí
FireshowJBC, Tomáš Bartoš – mistr firepoi
a uskupení Lux Luminas. Večer vyvrcholí after-
party v klubu WOKO, kde se o dobrou náladu
postarají djs KURE, NTO a UŠIS. 

Patrik Lejdar
žonglér, ohnivý performátor 

a spolupořadatel PAF

■ Došlo do redakce

Foto archiv ZŠ Liberecká
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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/

Nastává čas prázdnin, dovolených, odpočinku,
zážitků a poznávání nových obzorů. Pro nás
„politiky“ je ale letošní léto výjimečné. Už 5.
a 6. října proběhnou další volby do městského
zastupitelstva. Proto naše léto bude hektické.
Finišují přípravy kandidátních listin a voleb-
ních programů a připravují se předvolební
kampaně. Je to i chvíle pro bilancování, co
všechno se městu za poslední čtyři roky poved-
lo, kde je prostor pro zlepšení a co naopak ne-
funguje nebo by se mělo dělat jinak.

Začnu tím pozitivním. Jednoznačně musím
vedení města pochválit za to, že připravilo pro-
dloužení tramvaje na Dolní náměstí. Umožní to
propojit všechny druhy dopravy na moderním
terminálu blízko centra města. Osobně mám
velkou radost, že vítězný návrh terminálu byl
vybrán v regulérní architektonické soutěži. Je
to správná cesta, která by se měla stát standar-
dem pro všechny zásadní projekty města, např.

pro renovaci slunečních lázní nebo Horního
náměstí. Prosazování jediného správného řeše-
ní totiž vyvolává nevoli části občanů.

Pozitivně vnímám i fungování nemocnice. Je
dobře, že nedošlo k její transformaci na ob-
chodní společnost, jak o to usilovala ODS.
Troufnu si říct, že se to nestalo z velké části dí-
ky naší účasti v zastupitelstvu. Nemocnice je
naše rodinné stříbro. Je ji potřeba nechat ve
100% vlastnictví města a dál ji rozvíjet. Proto
jsem rád, že začala výstavba pavilonu intenziv-
ní medicíny za 150 mil. Kč. Škoda, že město tak
dlouho odkládalo zahájení výstavby kvůli čeká-
ní na dotaci, čímž se jeho cena navýšila o cca
30 mil. Kč oproti původnímu výběrovému ří-
zení.

Velké mínus má u mě vedení radnice za uza-
vřenost občanům. Jednání zastupitelstva dál
začínají od 9 hodin ráno, takže běžně pracující
občan nemá možnost se ho účastnit, aniž by si

musel vzít dovolenou. Bohužel nebyl vyslyšen
náš návrh, aby jednání začínala od 15 hodin
a důležité body se projednávaly až po 17 hodi-
ně.

Největším zklamáním tohoto volebního ob-
dobí byl pro mě přístup vedení města, a hlavně
pana primátora, k regulaci hazardu. Oproti pů-
vodním závazkům, že Jablonec zůstane měs-
tem bez hazardu, jsme se dočkali znovupovole-
ní 11 kasin, což nás přimělo k vyvolání referen-
da. To dopadlo jednoznačně, 88 % účastníků
hrací automaty ve městě nechce, takže se tím
zastupitelstvo bude muset řídit. Kdyby koalice
naslouchala názorům lidí, žádné referendum
by se konat nemuselo. Doufejme, že jednoznač-
ně vyjádřený názor budou zastupitelé respekto-
vat, protože jinak by už nezbývalo nic jiného
než vyjádřit svou nespokojenost hlasováním ve
volbách. Jakub Macek, 

zastupitel za Změnu pro Jablonec

Malé vysvědčení pro vedení města

Došlo do redakce
SDH Paseky vyjíždí 
průměrně padesátkrát 
za rok

Sbor dobrovolných hasičů z Jabloneckých Pa-
sek se stará nejen o malé hasiče a jejich výcho-
vu, ale i o zpestření kulturního života obyvatel
města.

Již více jak 130 let působí SDH v Jablonec-
kých Pasekách, posledních pět let pod vedením
starosty Pavla Bendy. Ten má k této oblasti vel-
mi blízko, je hasičem i profesionálním. Začínal
již v tehdejším LIAZu, kde ovšem skončil po je-
ho zániku, nyní pracuje v Liberci u drážních
hasičů jako velitel družstva.

Sbor dobrovolných hasičů v Jabloneckých Pa-
sekách má v současné době necelou šedesátku
členů. Někteří z nich jsou i členy výjezdové
jednotky, další pak jsou ještě v dětském věku
a jejich dospělí kolegové je k hasičství teprve
vedou. Jedno mají ale všichni společné. Dohro-
mady se starají o kulturní a společenský život
Jablonečanů a organizují pro ně poutavé akce. 

„Každoročně připravujeme v Eurocentru Ha-
sičký bál, který je tradiční a nedílnou součástí
plesové sezony. Patří k velmi oblíbeným. Na-
příklad letos se jej zúčastnilo na dvě stovky lidí.
Ještě větší akcí jsou pak rovněž každoroční

Předčarodějnice, kde jsme letos zaznamenali
zhruba osm set návštěvníků. To je akce pro
všechny generace, ale zejména děti se vyřádí,
neboť jim jsou k dispozici koně, na kterých se
mohou svézt, a další atrakce včetně soutěží
o ceny. V září pořádáme soutěž O malého
Soptíka, která je určena pro hasiče od těch ne-
jmenších, tzv. přípravku, až po starší hasiče.
Dále se účastníme Sklářské slavnosti na Kris-
tiánově, kde nabízíme naše výborné občerstve-
ní a kromě toho tam naše jednotka provádí po-
žární dozor. Na konci roku se připojujeme také
k rozsvěcení vánočního stromu,“ říká Pavel
Benda.

Všechny činnosti sboru jsou na úkor volného
času jeho členů. Pavel Benda dodává, že je rád,
že mají ve sboru ještě dost lidí, kteří jsou ochot-
ni pracovat bez jakékoliv odměny. Byli by rádi,
kdyby se jim podařilo rozšířit členskou základ-
nu. 

„Bohužel, to se nám moc nedaří a v poslední
době jedeme, jak se říká, až nadoraz. Všechny
finanční prostředky zase investujeme buď do
jednotky, nebo do sdružení, případně je využí-
váme pro naše hasičské děti, které nás snad
jednou nahradí a budou v aktivitách pro veřej-
nost pokračovat. Velmi si vážím práce našich
členů, a to nejenom v SDH, ale také ve výjez-
dové jednotce. Jen tak pro zajímavost, naše jed-
notka vyjíždí průměrně padesátkrát za rok, a to
ve dne v noci a zcela nezištně,“ uzavírá Benda.

(pb)

Posvěcení restaurovaného 
starého kříže
Na 1. června 2018 naplánovali silničáři otevře-
ní důležité komunikace mezi Libercem a Jab-
loncem nad Nisou. Po několikaleté přestavbě
zmizely nebezpečné zatáčky a přibyly nové
mosty. Práce budou ještě pokračovat – ale nový
spoj je již otevřen!

Této významné události předcházelo o den
dříve, tedy 31. května, posvěcení restaurované-

ho starého kříže, který asi překvapí mnohé ři-
diče při výjezdu z kruhového objezdu před
vstupem do Jablonce. Tuto událost si připíše
k dobru jablonecký magistrát, který už několik
let vyhledává poškozené kříže, sochy a kaplič-
ky. S tím je spojena iniciativa některých za-
městnanců, kteří ke svým odborným profesím
přidávají něco navíc. Velmi skromná žena,
Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí, před několika lety naka-
zila iniciativou několik dalších. Tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček má zvláštního koníčka.
Baví ho historie. Studuje staré archivy a dovede
k těm rekonstrukcím památek přidat doku-
mentaci. Nezahálí ani tisková mluvčí Markéta
Hozová, která vynikající češtinou sděluje veřej-
nosti, že se té skupině pilných lidiček zase po-
dařilo najít nějaký dost zdemolovaný kříž, kte-
rý díky těm pilným a obětavým lidičkám v tom
stavu nezůstal. Dost lidí bylo asi překvapeno,
když objevili ve svém počítači osobní pozvánku
od primátora Petra Beitla na takové svěcení,
které se uskutečnilo právě nyní. Nejsou to jen ti
zde jmenovaní. Starostí kolem záchrany pamá-
tek je mnoho a nejsou to jen finance. Rád při-
dávám ještě, že kaplan Josef Peňaz, který kříž
světil, dokonale vysvětlil, co takové památky
mohou říci i současníkům. Ve stejném tónu tam
v Lukášově mluvil i primátor Petr Beitl.

Josef Sláma

Foto archiv SDH Paseky Foto Josef Sláma 
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Pro vědecký projekt 
Regionální identita – potenciální

faktor regionálního rozvoje realizovaný
na České zemědělské univerzitě v Praze 

hledáme pamětníky 
ročníků 1930–1965,

kteří by byli ochotni pohovořit o svém životě
v daném regionu. Cílem projektu je poznat
vztah obyvatel Libereckého kraje k danému

regionu a postihnout jeho současnou
proměnu oproti době socialismu. V případě
zájmu prosím kontaktujte řešitelku projektu

na e-mailové adrese cejpova@pef.czu.cz
nebo na tel. čísle +420 773 582 963.

Mgr. Ing. Irena Cejpová
Provozně ekonomická fakulta 

České zemědělské univerzity v Praze

Střední škola řemesel a služeb 
Jablonec nad Nisou
Smetanova 66
příspěvková organizace

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
Nabídka krátkodobého ubytování 

v centru Jablonce n. N.,
v blízkosti bazén, přehrada.

Kontakt: 
Eva Beranová, www.sosjbc.cz

Telefon: 483 443 111 nebo 602 266 860

Vás zve na výstavu 
historických brýlí k příležitosti

100 let Československa
V září a říjnu 2018 Vám 

v mimořádné kolekci nabízíme 
brýlové obruby ve stylu první republiky

se slevou 20 %

U Kostela 5
Jablonec n. N.

w w w . o p t i k s k r b k o v a . c z
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MASÁÎE MONIKA
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí.

Novû bylinné masáÏe, dále ãínská, 
havajská, tûhotenská, regeneraãní, 

aroma atd. Ceny od 380 Kã. Dárkové 
poukazy. Bylinné poradenství pro Va‰e

zdraví. 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 
âT 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.

KRÁSNÉ LÉTO a SLUNEâNOU DOVOLENOU
pfieje AUTOSERVIS MOKO·ÍN

certifikované brzdové centrum ATE
antikorozní nástfiik podvozku a dutin
zn. DINITROL (vã. demont. podbûhÛ, 
kvalitní, profi práce), ve‰keré opravy,

spolupráce s poji‰Èovnami (havar. vozidla) 
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.studio-najla.cz

sídlo 28. fiíjen 23
ZÁPISY DO KURZÒ OD ZÁ¤Í 2018

SPU·TùNY! 
KaÏdé úter˘ 16.45–17.45 hodin

orientální pfiípravky dívky 5–9 let.
Îeny flirt dance – stfiedy 17.15 hodin

Ïeny tance stfi. Asie – stfiedy 18.15 hodin
Registrace na e-mailu nebo osobnû.

NAILA – Iveta Petfiíková 
tel. 774 / 801 087

www.studionajla.simplesite.com

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

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

DOVOLENÉ JSOU TU, 
TAK SI JE UÎIJME 

celkovû upraveni a pfiipraveni.
Nabízím kosmetické o‰etfiení, pedikúru, 
manikúru, prodluÏování fias, líãení a jiné.

Tû‰ím se na Va‰í náv‰tûvu 
na ÎiÏkovû Vrchu, 

Skfiivánãí 49, Jablonec n. N. 
(200 m od koneãné autobusu 

ã. 112 a 119).
Po–Pá od 10 hod. dle objednávek. 

Mob. 605 313 881. 
...Pfiíjemné proÏití léta...

GELOVÁ MODELÁÎ NEHTÒ
gellak, pfiístrojová manikúra,

IBX systém, p-shine.
Velk˘ v˘bûr kvalitního materiálu.

Rozmanitá ‰kála designu od
pfiirozeného vzhledu po extravaganci.

Praxe v oboru s mnoha certifikáty.
studio ZenZen, Palackého 4, 

Jablonec n. N.
kontakt: 739 441 541

fotogalerie-fcb-Nehty ZappA

CVIâÍME I V SRPNU V CENTRU MùSTA!!!
Zdravá záda: úter˘ - 10.30, ãtvrtek 16 hod.

âínská zdravotní cviãení: 
úter˘ – 9.00, ãtvrtek – 17.30 hod.

studio SARAH
www.feng-suej-reiki.cz

tel. 777 110 708

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

CENTRUM DUCHOVNÍHO ROZVOJE SARAH
- cviãení pro zdraví a harmonizaci

- meditace (OSHO, fiízené)
- kurzy sebepoznání, reiki, feng ‰uej

Komenského 630/31 
(dvÛr u Ety), tel. 777 110 708

ZÁPIS NA ·KOLNÍ ROK 2018/2019
V EDUCE!

Elektronické pfiihlá‰ky naleznete 
na www.educa-jbc.cz

JAZYKY: 
angliãtina, nûmãina, 
‰panûl‰tina, ital‰tina, 

francouz‰tina, ãín‰tina, 
ãe‰tina, ru‰tina 

a novû také arab‰tina!
LETNÍ KURZY ANGLIâTINY 
PRO DOSPùLÉ za 1 200 Kã.

Kurzy úãetnictví, poãítaãÛ, kosmetiky, 
‰ití, zajímavé semináfie…

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou, 

info@educa-jbc.cz, 
tel. 602 505 288, 

483 318 621
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY,
KŘOVINOŘEZY 

A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
PILOU16 

let na trhu16 
let na trhu

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)

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


