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Kapka zachráněné vody
Léto budiž pochváleno, ale jistě se už všichni tě-
šíme na teplotně příjemný zlatavý podzim.
Horké dny těchto prázdnin byly náročné pro lidi
i přírodu. Všechno živé hledalo v těch vedrech
každou kapku vody, v níž bylo možné se zchla-
dit bez zdravotních následků. To však není mož-
né ve vodě otrávené jedovatými látkami uniklý-
mi z kanalizace. Proto jsem velmi rád, že se nám
společně se Severočeskou vodárenskou společ-
ností (SVS) podařilo vyřešit odkanalizovaní čás-
ti Kokonína, a tím zachránit vodu v Mohelce. Na
výstavbu kanalizace a její napojení na čistírnu
odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou
získala SVS evropskou a státní dotaci ve výši té-
měř 80 milionů korun. Mohelka se tak v bu-
doucnu bude moci stát nejen místem vhodným
k osvěžení, ale hlavně bude opět domovem ryb
a ne páchnoucí kanalizační stokou. Samozřejmě
kanalizace nebude hotová mávnutím kouzelné-
ho proutku, ale finále realizace je už v reálném
dohledu. Podrobnosti o stavbě i o tom, jak se na
ni připravit, najdete na následujících stránkách
měsíčníku. 

Dalším letitým bolavým místem Kokonína je
pozemek u firmy IMP, který se s vyřešením ka-
nalizace uvolnil. Je třeba tu zřídit parkoviště pro
osobní i nákladní vozy včetně otočky autobusů
a zázemí pro řidiče, rekultivovat skládku a ob-
novit zeleň. A s kým plánovat nejlepší podobu
zeleně než právě s místními. S nimi je třeba ho-
vořit a jejich návrhy vtělit do smysluplného ná-
vrhu odborníků. A úkolem radnice je potom na-
jít na realizaci dostatek finančních prostředků. 

Proto si dovoluji pozvat všechny, které řešení
zmíněného prostoru zajímá a mají k němu co
říct, k pomyslnému kulatému stolu v salonku
kokonínské sokolovny, a to ve čtvrtek 13. září od
17 hodin. S podobnými veřejnými diskuzemi
máme velmi dobrou zkušenost. Například park
u konečné tramvaje vznikl na základě požadav-
ků občanů, kteří se sešli u malých kulatých stol-
ků někdy v roce 2009 v sousední mateřské ško-
le. A tak neváhejte ani dnes a přijďte se svými
návrhy na řešení do Sokolovny v Kokoníně.

Lukáš Pleticha, 
náměstek

Na jablonecké přehradě letos padl
teplotní rekord. Voda v srpnu dosáhla

27,3 stupňů Celsia, což je od doby 
zahájení měření vůbec nejvyšší 

naměřená hodnota. Foto Jiří Endler

Děti z Iuventus, gaude! přivezly do Jablonce další olympijské kovy. Tentokrát z Jihoafrické republiky, z prestižní soutěže World Choir Games 2018.
Zlato si vyzpívaly v kategorii duchovní hudba, stříbro v kategorii spirituál. Na Mírovém náměstí na ně kromě rodičů a dalších příznivců sboru
čekal také primátor města Petr Beitl. Gratulujeme a děkujeme! Foto Petr Zbranek, Deník
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„Projekt Jablonec nad Nisou, Kokonín – odka-
nalizování na ČOV Rychnov je dlouhodobě při-
pravovaná strategická investice řešící likvidaci
volných kanalizačních výustí v Kokoníně, na
které je napojeno přes tisíc obyvatel,“ říká
mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že realizace je roz-
dělená do tří částí – odstranění kanalizačních
výustí, výstavba kanalizačního napojení na čis-
tírnu v Rychnově a rozšíření kapacity čistírny
na dvojnásobek. Stavby už mají stavební povo-
lení a připravuje se veřejná soutěž na dodava-
tele. Pokud vše dobře půjde, práce by podle
Hladíka měly začít ve druhé polovině příštího
roku. Kokonínská část stavby se dotkne ulic
Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části
ulic Schovaná, Dubová a Kavanova.

Nová kanalizace pro 2 500 
ekvivalentních obyvatel
„Napojit kanalizaci do Pulečného a vytvořit jed-
nu velkou čistírnu odpadních vod v Rychnově
pro Kokonín, Pulečný, Rychnov a všechny lou-
ky, kde se asi do několika let rozroste zástavba,
je jediná rozumná věc. Mám velkou radost, že
se to nakonec povedlo,“ konstatuje náměstek pri-
mátora Lukáš Pleticha s tím, že nová kanaliza-
ce by měla být připravená pro 2 500 připojených
ekvivalentních obyvatel, přičemž v Kokoníně
žije zhruba 1 800 lidí (Ekvivalentní obyvatel je
standardní jednotka, která vyjadřuje průměr-
ného člověka denně produkujícího 150 litrů od-
padních vod a organické znečištění odpovídající
60 g BSK. Po stanovení maximálního denního
množství organických látek, které je čistírna
schopna z vody odstranit a jejich přepočtení na
BSK lze pak spočítat, pro kolik lidí je její kapa-
cita dostačující – pozn. redakce.)

„Kanalizace v Kokoníně se řeší už více jak 40
let. Realizací projektu nejprve vznikne páteřní
kanalizace a hlavní stoky. Vlastníci nemovitostí
si na své náklady vybudují přípojku k místu na-
pojení,“ popisuje průběh Pleticha. Důležitá bu-

de koordinace, aby se i připojování stíhalo při
jedné stavbě, kdy to vyjde nejlevněji. „Ti, kdo
nyní mají septiky, žumpy nebo čistírny odpad-
ních vod, si musí nechat vyprojektovat a povo-
lit, kudy povede kanalizační trubka do komuni-
kace. A na to mají přibližně dva roky,“ říká
Pleticha. Stavět se začne od Pulečného, takže do
Kokonína by stavba měla dojít zhruba v roce
2020. „A do té doby by místní měli být připra-
vení a měli by mít územní souhlas na své ka-
nalizační přípojky,“ apeluje na Kokonínské ná-
městek. 

Povolení platí dva roky
Napojení kanalizačních přípojek povoluje v re-
žimu územního souhlasu obecní stavební úřad,
v tomto případě Stavební úřad v Jablonci nad
Nisou. „Potřebovat budete odborně zpracovanou
projektovou dokumentaci, stanovisko životního
prostředí, vyjádření správců pozemních sítí
a povolení k umístění sítí do komunikace. Poté
na stavebním úřadě požádáte o územní sou-
hlas. Ten se vydává neformálním způsobem, te-
dy zhruba do třiceti dnů, a platí dva roky. Takže
s projektováním je vhodné začít v první polovi-
ně roku 2019, abyste stavební povolení měli na

přelomu let 2019-2020,“ radí stavebníkům ve-
doucí stavebního úřadu Alena Nožičková. 

Pokud je stoka, je připojení povinné
Současní vlastníci septiků a čistíren mají nyní
povolení k nakládání s vodami, ale to má urči-
tou dobu platnosti. Takže i oni se budu muset na
novou kanalizaci jednou napojit, a to nejpozději
v době, kdy povolení pozbyde platnosti. Nové se
určitě vydávat nebude. To platí i pro vlastníky
biologického septiku. „Jakmile bude v dosahu
stoka, jsou lidé povinni se připojit se splaškovou
kanalizací. Do biologického septiku si mohou
nechat svedenou kanalizaci dešťovou,“ doplňuje
informaci vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta. 

Rozumné podle Kypty je nechat si vybudovat
také kanalizační přípojky k hranicím dosud ne-
zastavěných pozemků. „Pokud se na něm někdy
v budoucnu vlastník rozhodne stavět, nebude
už vstupovat do komunikací a připojit se může
kdykoliv,“ doplňuje. 

Možnosti finanční pomoci 
Stavba přípojek něco stojí a město Jablonec
chce Kokonínským pomoci. K těmto účelům
má vytvořený Program podpory výstavby tech-
nické infrastruktury (podrobnosti o programu
na 3. straně tohoto vydání). Ten bude muset
projít na podzim aktualizací, ale je vytvořený
k tomuto účelu. „A určitě bude město připrave-
né stavebníky finančně podpořit i prostřednic-
tvím Fondu na zlepšení úrovně bydlení, který
poskytuje půjčky za výhodnějších podmínek
i např. na napojení objektu ke kanalizaci,“ do-
dává náměstek Pleticha. 

Kanalizace je nutná také v Proseči
Prosečská kanalizace je v podobném stavu jako ta
kokonínská. Určité úseky ústí do Nisy a situaci
dělá složitější i fakt, že celé území je v ochran-
ném pásmu Vratislavické kyselky. Proto nelze
povolit zasakování kvůli kontaminaci a lidé
mohou mít pouze žumpy na vyvážení. 

„Pod velkou částí Proseče sice vede velká ka-
nalizační štola, ale ne v komunikaci, kde by se
do ní dalo dobře připojovat, nýbrž běží přibliž-
ně 50 metrů pod zemí ve skále. Proto je napoje-
ní možné jen v místech kontrolních vpustí – na
začátku štoly, na konci a nyní se buduje nová
šachta pod střední částí Horní Proseče, v místě
ulice Jabloňové. Od této štoly plánuje město
v horní části páteřní stoky, do kterých se lidé
z jednotlivých ulic budou moci napojit. Opět se
musí začít stavět odspodu, kam splašky vyte-
čou, a potom jít postupně do kopce proti prou-
du vody,“ připomíná Lukáš Pleticha. 

Stejně jako v Kokoníně, také odkanalizování
Proseče je nutné řešit po částech a postupně,
jak budou jednotlivé úseky připravené. Je to
program možná na dalších deset let. „V součas-
né době máme rozpracované jednotlivé úseky
a tam, kde se lidé domluví, tam půjde vše rych-
leji,“ konstatuje Pleticha. Prosečským světlem
na konci tunelu je odkanalizování Finských
domků či lokalita u ulice Jabloňová, které jsou
už v dohledu. „Mohla by být i Zlatá ulička, ale
to je přesně ten případ, kdy to záleží na míst-
ních lidech a jejich domluvě,“ uzavírá náměs-
tek primátora Lukáš Pleticha. (jn)

Kanalizace 
v hlavní roli 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) získala evropskou a státní dotaci
na výstavbu kanalizace v Kokoníně a její napojení na čistírnu odpadních vod
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Náklady se odhadují na téměř 140 milionů korun,
z toho zhruba 79 milionů poplyne z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP). Dobrá zpráva je, že v Kokoníně by se mělo začít stavět v roce 2020.

Pohled na Kokonín, foto Jiří Endler

Čistička odpadních vod v Kokoníně nebude, proto je třeba využít uvolněný prostor u IMP co nejlépe, foto Jiří Endler
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O dotace je možné žádat do října 
V rozpočtu statutárního města Jablonec nad
Nisou je pro rok 2018 stanovená částka 1,5 mil.
korun na Program podpory výstavby technic-
ké infrastruktury. Jeho prostřednictvím měs-
to podporuje výstavbu domovních čistíren
odpadních vod a kanalizačních přípojek. 

„O investiční dotaci mohou tak jako v přede-
šlých letech žádat majitelé rodinných a byto-
vých domů v katastrálních územích Jablonce
nad Nisou, a získat tak až 50 % z celkových způ-
sobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun
na jednu bytovou jednotku,“ říká náměstek pri-
mátora Lukáš Pleticha.

Podrobný popis programu včetně potřebných
formulářů ke stažení je k dispozici na webo-
vých stránkách města v sekci Magistrát – Život-
ní situace – Finance. „Přesto se nám poslední
dobou množí zprávy, že občané o městském
dotačním programu neví. Proto bychom tuto
možnost rádi připomněli,“ konstatuje náměs-
tek Pleticha. 

Dotační program na výstavbu domovních čis-
tíren odpadních vod a kanalizačních přípojek
vyhlašuje Jablonec od roku 2013. Letos je mož-
né podávat žádosti o dotace od 4. dubna, zatím
však město schválilo pouze dvě. „Čas k podání
žádosti mají případní zájemci ještě do 31. října,
realizovat pak musí do konce října příštího ro-
ku,“ připomíná vedoucí oddělení dotací Iveta
Habadová.

Zájemci mohou své žádosti o dotaci tedy ještě
stále předkládat, a to na oddělení dotací jablo-
neckého magistrátu. „Systém je opět dvoukolový.
V prvním kole je třeba předložit tzv. zjednodu-
šenou žádost - projektový záměr. Pokud jej rada
města schválí, pak požádá o dotaci v kole dru-
hém,“ popisuje postup vedoucí oddělení dotací
a dodává: „Potvrzení o schválení projektového
záměru, které rada města vydala v minulých le-
tech a jsou nezbytná pro podání žádosti o dota-
ci, jsou stále platná. To znamená, že žadatel,
který má například potvrzení z roku 2013 a o do-
taci ještě nepožádal, tak to může stále učinit.“ 

Dotaci do 50 tis. korun schvaluje rada města,
tu nad 50 tisíc zastupitelstvo. Jakmile bude žá-
dost schválená, uzavře oddělení dotací s žada-
telem smlouvu a dotaci mu město vyplatí až po
realizaci stavby. V letošním roce byly schválené
zatím dvě žádosti o dotace, z toho jedna na vý-
stavbu kanalizační přípojky, druhá na stavbu
čističky. V dotačním programu pro tento rok tak
zbývá 1,4 mil korun. (jn)

Kanalizace Na Mýtině a V Nivách
Jablonec staví dešťovou a část splaškové ka-
nalizace v ulicích V Nivách a Na Mýtině.
Všechny práce včetně nového povrchu ko-
munikace budou dokončené do října příští-
ho roku a město za ně zaplatí 6 mil. korun
vč. DPH. K městské stavbě se připojily také
Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
která opraví splaškovou kanalizaci a vodo-
vod, Innogy pak přeloží NTL plynovod. 

„Inženýrské sítě v ulici byly značně dožilé, např.
splašková kanalizace byla na několika místech
propadlá a její obsah prosakoval do podloží.
Nová dešťová kanalizace umožní odvodnit ko-
munikace a v rámci oprav se přepojí všechny
současné domovní vodovodní a kanalizační
přípojky, případně se vybudují veřejné části
nových. Obě ulice po stavebních pracích získa-
jí nový povrch,“ říká náměstek pro rozvoj měs-
ta Lukáš Pleticha a dodává, že akce všech tří in-

vestorů jsou koordinované tak, aby stavba ply-
nula a omezení rezidentů byla co nejkratší.

„Stavba probíhá od konce ulice Na Mýtině, od
č. p. 24, směrem do křižovatky s ulicí V Nivách,
a to za úplné uzavírky. Ulice Na Mýtině je sle-
pá, proto je vytyčená objížďka jen pro práce
v ulici V Nivách,“ vysvětluje Radka Poprová

z oddělení investiční výstavby jabloneckého
magistrátu. Souběžně s kanalizačními stokami,
vodovodním řadem i plynovodem se postupně
obnovují přípojky k objektům a na závěr i kon-
strukce komunikací. „Příjezd rezidentů k do-
mům se řeší operativně a po domluvě podle po-
stupu stavebních prací vždy ráno a odpoledne,
během dne není možný. Proto stavbaři prosí
místní o maximální míru shovívavosti a pocho-
pení,“ dodává Poprová. 

„Abychom mohli stavbu provést co nejrychle-
ji, je nezbytně nutné, aby v ulici neparkovala
žádná soukromá vozidla mimo těch našich.
Prosíme, aby si občané přeparkovali vozy mi-
mo staveniště, např. na své pozemky či na okol-
ní veřejná prostranství,“ apeluje na místní stav-
byvedoucí Petr Kováč s tím, že svoz odpadu pro-
bíhá ve stejných termínech, jen je třeba nádoby
umístit tam, kam může svozový vůz přijet. 

(jn)

Ulice a chodníky za více než 20 milionů
Pouze do oprav ulic a chodníků letos magis-
trát investuje více než 20 milionů korun.
Velkoplošné opravy se týkaly ulic, chodníků
i parkovišť. Vyjeté koleje zmizely i ze zastá-
vek na autobusovém nádraží. Práce stále
pokračují, stavební sezona končí až v říjnu.

Podhorská
Během letošních prázdnin si v centru nešlo ne-
všimnout prací na Podhorské v úseku od ob-
chodu s levnými knihami až na křižovatku se
Smetanovou ulicí. Četnými překopy narušený
chodník na levé straně volal po opravě a celko-
vém zpevnění. O výměnu si říkala i vydrolená
a dožilá zámková dlažba na parkovacích mís-
tech. Nyní je vše nově vydlážděné. I díky teplé-
mu počasí to šlo rychleji a začátkem srpna už
bylo hotovo. Třešničkou na pomyslném dortu je
nový parkovací automat. Oprava vyšla na 2,2
milionu korun.

Most Lidická 
Mnohem významnější svým rozsahem i finan-
ční náročností je celková rekonstrukce mostu
v Lidické ulici, která se právě rozbíhá. Z pů-
vodního mostu, který pochází z roku 1910 a do-
sud neprošel zásadní opravou, zbyde jen ka-

menná klenba. Most dostane novou konstrukci
a kamenné zábradlí se bude repasovat. Povrch
mostu po opravě plynule naváže na už několik
let hotovou dlažbu na pěší zóně. „Přípravy byly
náročné i vzhledem k tomu, že bylo třeba zaji-
stit souhlasy vlastníků okolních nemovitostí
a také správců všech inženýrských sítí, které
vedou pod mostem,“ vysvětluje náměstek Miloš
Vele. „Most je v havarijním stavu a jsem rád, že
se na jeho rekonstrukci podařilo najít nejen
peníze, ale i podporu. Střed města si nový most
jednoznačně zaslouží,“ dodává Vele. Rekon-
strukce více než stoletého, šest metrů dlouhého

a šest metrů širokého mostu bude stát cca
10 milionů korun.

V Aleji
Ulicí V Aleji se opět dá pohodlně projet i projít
bez rizika úrazu či poškození auta. Nový asfal-
tový povrch je ale jen provizorní, do dvou let se
totiž budou rekonstruovat sítě a budovat kana-
lizace, pak teprve přijde na řadu komunikace
včetně konstrukčních vrstev a obrub. „K opravě
povrchu jsme museli přistoupit, ulice byla té-
měř nesjízdná, nešlo čekat na rekonstrukce sítí
donekonečna,“ vysvětluje téměř dvoumiliono-
vou injekci do frekventované ulice náměstek
Vele. Nový povrch ale má i silnice ke kapličce
Na Dobré Vodě, ulice 9. května, Nová Osada,
Přímá, Křížová nebo parkoviště Na Úbočí.

Chodníky
Lité asfaltové chodníky dožívají po celém měs-
tě. Letos se opravila další část chodníku v Pod-
horské nebo Rychnovské. Nový chodník bude
i na Palackého u světelné křižovatky s ulicí
U Kostela. Čerstvý asfalt pokryl i chodník a za-
stávku u kostela na Horním náměstí. Do zimy
by se měl stihnout ještě další kus chodníku
v Mánesově ulici. (mh)

Provizorní asfaltový povrch v ulici V Aleji, foto Jiří Endler

Ulice Na Mýtině, foto Karla Hackelová 

Ilustrační foto Jiří Endler
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Jablonecká dopravní řeší budoucnost MHD
Zastupitelstvo města na svém zasedání
14. 12. 2017 schválilo záměr založení vlastní
dopravní společnosti s názvem Jablonecká
dopravní (JD). Jedná se o akciovou společ-
nost ve 100% vlastnictví statutárního města
Jablonec nad Nisou (SMJN).

Hlavním důvodem vzniku nové městské spo-
lečnosti je snaha dlouhodobě zajistit občanům
města i jeho návštěvníkům moderní a spolehli-
vou městskou hromadnou dopravu na evrop-
ské úrovni včetně řešení kvalitních přestupních
vazeb na další druhy dopravy. Vznik vlastního
dopravního podniku přináší výhodu větší flexi-
bility při realizaci požadavků zákazníků, resp.
rychlejší reakce na připomínky cestujících
a mimořádnosti, jako jsou výluky a objízdné
trasy. 

Od 1. 5. 2018 má Jablonecká dopravní první-
ho zaměstnance, kterým se stal na základě řád-
ného výběrového řízení Luboš Wejnar. Společ-
nost již disponuje koncesí, která zajišťuje
oprávněnost poskytovat dopravní služby. 

„Aktuálně Jablonecká dopravní působí jako
servisně-poradenská organizace ve věcech ve-
řejné dopravy pro statutární město Jablonec
nad Nisou a Dopravní sdružení obcí Jablonec-
ka (DSOJ). V rámci své činnosti např. zajišťuje
aktualizaci dat pro projekt nového dopravního
terminálu, provádí dopravní průzkumy včetně
sledování vytíženosti jednotlivých spojů, podílí
se na úpravách současných jízdních řádů a tras
linek, připravuje odborné materiály na jednání
vedení SMJN a DSOJ,“ říká Luboš Wejnar. 

Hlavním úkolem nově vzniklé společnosti je
budoucí zajištění městské hromadné dopravy
na Jablonecku s nejzazším termínem 1. 1. 2020.
K tomuto datu se v současné době zpracováva-
jí a vyhodnocují pro objednatele veškeré mož-
né varianty s následným doporučením optimál-
ního řešení. (lw)

Levnější jízdné v městské hromadné dopravě
Od 1. září platí nový tarif pro městskou do-
pravu v Jablonci nad Nisou. Mnohem levněji
se v městských autobusech svezou děti, stu-
denti i senioři. Roční časová jízdenka se zlev-
ňuje ze současných 4 660 na 3 650 korun.

Výměr Ministerstva financí ČR (2/2018), který
se prioritně vztahuje na železniční a meziměst-
skou dopravu, zavádí slevy ve výši 75 % pro ce-
stující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do
26 let a seniory starší 65 let. Tarify městské
hromadné dopravy jsou plně v kompetenci jed-
notlivých měst.

„Rozhodli jsme se, že v souvislosti s novým
výměrem ministerstva financí budeme posky-
tovat slevy cestujícím i v celé síti jablonecké
městské hromadné dopravy. Dětem, studentům
a seniorům v Jablonci se tak od 1. září zlevní
cestování městskými autobusy. Navíc jsme

schválili velmi výrazné zlevnění roční jízden-
ky,“ přichází s dobrou zprávou primátor Jab-
lonce Petr Beitl. Rada města Jablonce nad Ni-
sou nové tarify schválila v polovině července. 

Zlevněné jízdné se týká dětí od 6 do 18 let, žá-
ků a studentů do 26 let a seniorů starších 65 let.
Na důchodce, kterým ještě nebylo 65 let, se tyto
slevy nevztahují. Nově si mohou zakoupit celo-
roční jízdenku, za kterou zaplatí 1 900 korun,
což vychází na 5 Kč denně.

Zlevněná papírová jízdenka na 30 minut bude
od 1. září stát 4 Kč (dosud 9 Kč), za 60 minut ce-
stující uplatňující slevu zaplatí 6 Kč (dosud 12 Kč). 

Změna tarifů se týká i časových jízdenek. Od
1. září se ruší půlroční předplatná jízdenka
a také roční zlevněná jízdenka na dobu školní-
ho roku. Nově v rámci integrovaného systému
Libereckého kraje IDOL pro všechny cestující
dochází ke sjednocení druhů časových jízde-

nek. K dispozici pro všechny kategorie cestují-
cích budou jízdenky na 7, 30, 90 a 366 dnů.

Žáci a studenti si nově budou moci zakoupit
zlevněnou roční jízdenku na 366 dní za 912 ko-
run, stejně jako senioři starší 65 let. Za nezlev-
něnou roční jízdenku cestující od 1. září zaplatí
o 1 010 korun méně, tj. 3 650 korun. Nově se bude
vydávat s platností 366 dnů od data vystavení.

Stávající, již zakoupené časové jízdenky zů-
stávají v platnosti. Nové časové jízdenky, platné
od 1. 9. 2018, je možné zakoupit od soboty 1. zá-
ří na obvyklých místech. Od 1. 9. 2018 platí no-
vý ceník také v rámci celého integrovaného do-
pravního systému IDOL (včetně tramvajové
linky č. 11). Kompletní podrobné informace o ta-
rifech, slevách, podmínkách pro jejich proka-
zování atd. jsou k dispozici na kontaktních mís-
tech, v médiích a na webových stránkách města
nebo www.iidol.cz. (lw)

Změny jízdních řádů od 2. 9. 2018
Linka č. 103 – z důvodu dlouhodobě nízkého
využití jsou zrušeny ranní a odpolední spoje.
V provozu zůstanou spoje s odjezdy v 9.15
a v 11.15 z AN směr Na Hutích a v 9.22 a v 11.22
zpět.

Linka č. 104 – v pracovní dny od 5.56 do 7.56
a od 14.26 do 15.56 budou spoje jedoucí
z Lučan ukončené v Rýnovicích, průmyslové
zóně. V daných časech bude dopravu do Lu-
kášova zajišťovat linka č. 112 (Žižkův Vrch –
Mšeno – Rýnovice). Obousměrné přestupní vaz-
by mezi linkou č. 104 a č. 112 budou zajištěny
v zastávce Rýnovice, průmyslová zóna. Prove-
dené dopravní opatření bude následně vyhod-
noceno a případně dle požadavku cestujících
upraveno. Důvodem provedeného dopravního
opatření je zlepšení zajištění garance přestup-
ních vazeb linky č. 104 v centru města na ostat-
ní linky MHD.

Linka č. 105 – spoj s odjezdem z Jindřichova
v 6.20 je převeden na linku č. 114 a spoj s od-
jezdem v 7.17 na linku č. 116.

Linka č. 107 – spoj s odjezdem ve 23.53 ze za-
stávky Lázně na Ostrý Roh bude z důvodu mi-
nimálního využití zrušen.

Linka č. 109 – u vybraných spojů dojde v pra-
covní dny a o víkendu ke sjednocení časů od-
jezdů z konečných. Spoj s odjezdem v pracovní

dny v 15.11 ze zastávky Jeronýmova pojede o 7
minut později a ve dny školního vyučování bu-
de prodloužen až do zastávky U Tenisu (Horní
Proseč) – ze stanice Mšeno, škola bude tento
spoj značen jako linka č. 133 (doposud v úseku
Mšeno, škola – U Tenisu byl spoj zajištěn lin-
kou 112 ze Žižkova Vrchu).

Linka č. 110 – ranní spoj s odjezdem v 5.15
z Kokonína, IMP směr centrum bude začínat již
v 5.07 v Rychnově u nádraží (zajištění nového
přímého spojení Rychnov – Rýnovice, průmy-
slová zóna). Najížděcí spoj s odjezdem v 5.04
z Pražské do Kokonína, spoje s odjezdem z AN
směr Kokonín v 5.15 a 6.18 a dále spoje s od-
jezdem z Kokonína v 5.30 a 6.32 budou z důvo-
du nízkého využití zrušeny (využít je možno
spoje linky č. 101, která jede v daném úseku
prakticky ve stejných časech), spoje jedoucí
z Kokonína v 7.15 a 7.32 budou nově ukončeny
na autobusovém nádraží (z AN do Mšena
a Rýnovic je možno v čase 7.30 využít linky
č. 115 a 132 a v čase 7.45 linky č. 101 a 104).

Linka č. 112 – spoje přijíždějící do průmyslo-
vé zóny v 5.31, 6.01, 6.31, 7.01, 7.31, 14.01, 14.31,
15.01, 15.31 a v 16.01 budou z průmyslové zóny
nově pokračovat až do Lukášova. Z Lukášova
budou odjíždět v těchto časech: 5.47, 6.17, 6.47,
7.17, 7.37, 14.17, 14.47, 15.17, 15.47 a v 16.17.
V zastávce Rýnovice průmyslová zóna je zajiš-
těn přestup na linku č. 104. Spoj s odjezdem

v 6.01 z průmyslové zóny a ve 22.34 od Ray-
mondu bude zajíždět až do zastávky Kunratice,
Mšenská. Zpět ze zastávky Kunratice, Mšenská
budou spoje směr Lukášov, Rýnovice odjíždět
v 6.13 a ve 22.50.

Linka č. 113 – spoj s odjezdem v 17.30 z AN
bude z Kokonína dále pokračovat až do Rych-
nova. Spoj s odjezdem v 17.44 z Kokonína směr
AN bude zrušen.

Linka č. 114 – spoj s odjezdem v 6.30 z Pasek
směr centrum bude začínat již v 6.20 v Jindři-
chově (pojede místo spoje linky č. 105).

Linka č. 115 – přidán nový spoj s časem od-
jezdu v 18.00 z Rychnova směr AN.

Linka č. 116 – spoj s odjezdem v 7.33 z Pasek
směr centrum bude začínat již v 7.17 v Jindři-
chově (pojede místo spoje linky č. 105).

Linka č. 118 – spoj s odjezdem v 5.30 od
Jablonexu směr Arbesova a spoj s odjezdem
v 5.35 ze zastávky Arbesova směr Hlavní nád-
raží bude z důvodu dlouhodobě nízké vytíže-
nosti zrušen. Spoj s odjezdem v 6.05 z Hlavního
nádraží bude začínat až v 6.11 z AN.

Linka č. 132 – odjezd spoje z Nové Vsi posu-
nut o 2 min. na 7.02 a z AN bude nově odjíždět
v 7.30.

(lw)

Foto Jiří Endler
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Pomozte nám „hejbnout“ s elektrem
Jablonec se zapojil do soutěže s názvem
Hejbni s elektrem pro lepší život. K zapojení
do prvního ročníku sběrové soutěže oslovil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilého elektra ELEKTROWIN všechna
statutární města v České republice. Soutěž
byla zahájena 1. dubna letošního roku, vý-
sledky organizátoři vyhodnotí po jeho skon-
čení 31. 3. 2019. 

Principem soutěže je vybrat na území města co
nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů. Vítězové
obdrží od společnosti ELEKTROWIN finanční
odměnu, kterou mohou využít pro své aktivity
v oblasti odpadového hospodářství. 

„Zapojená města budou soutěžit o největší
celkové množství elektrospotřebičů odevzda-
ných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich
území,“ vysvětluje Jan Marxt ze zákaznického
oddělení společnosti ELEKTROWIN. „Aktivně
tím přispějí k ochraně životního prostředí, na-
víc mohou získat jednu z finančních výher,“
dodává.

Soutěží se ve třech kategoriích: první (A) je
určena městům od 40 000 do 89 999 obyvatel,
druhá (B) nad 90 000 obyvatel. Třetí kategorie
se jmenuje Skokan roku. Jablonec se tedy utká
s dalšími statutárními městy v kategorii A,
Skokanem roku se může stát bez ohledu na po-
čet obyvatel.

Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně ode-
vzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho
obyvatele města. První tři města v kategoriích
A a B získají odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc ko-
run. Výše odměny u kategorie Skokan roku činí
50 tisíc Kč. Odměny bude možné využít na podpo-
ru dalších aktivit a projektů ve vítězných městech.

„Zpětný odběr elektrozařízení a především
jeho další recyklace v této době nabývá stále
většího významu,“ vzkazuje obyvatelům a ve-
dením statutárních měst předseda představen-
stva ELEKTROWIN Roman Tvrzník a doplňuje:
„Věříme, že aktivní účast v soutěži statutárních
měst bude přínosem i zábavou pro obě strany.“ 

Více na www.elektrowin.cz. (a)

Jablonecké energetické se daří
Jablonecká energetická, a.s., je po Jablonecké
dopravní druhou nejmladší městskou spo-
lečností. Vznikla v roce 2013, když město po
dlouhých a složitých obchodních jednáních
odkoupilo zbývající balík akcií a stalo se je-
diným vlastníkem jablonecké teplárny a s ní
i dožilé sítě CZT. 

Bylo nutné snížit cenu za teplo a něco udělat
s CZT dřív, než se rozpadne. V září 2013 došlo
k prvnímu poklesu ceny a na jaře 2015 byla za-
hájena revitalizace teplárenské sítě. Podařilo se to
a Jablonecká energetická je rozvíjející se mo-
derní městskou společností, která si „na sebe vy-

dělá“. Cena tepla klesla na konkurenceschop-
nou cenu 579 Kč za GJ a z města postupně mi-
zí nevyužívané parovody. Areál teplárny na
Brandlu už nyní není potřeba a měl by se bě-
hem následujících let proměnit v Centrum pro
zpracování odpadu.

A jak revitalizaci teplárny a dosavadní
výsledky Jablonecké energetické
hodnotí předseda představenstva
společnosti Miloš Vele?
Nová revitalizovaná soustava CZT zahájila plně
provoz 8. 11. 2016 po uplynutí 3 let, 3 měsíců
a 22 dní od převzetí společnosti městem. Máme
za sebou bezmála dva roky provozu, který nás
přesvědčil, že rozhodnutí o odkupu a provede-
ní revitalizace bylo nejen technicky nutné, ale
i správné. Podařilo se splnit slib a cíl snížit cenu
tepla z téměř 900 Kč na 579 Kč/GJ s možností
dalšího snížení v případě uzavření dlouhodobé
smlouvy na dodávky tepla a teplé užitkové vody.

Jenom pro všechna odběrná místa pod sprá-
vou města (radnice, školy, sportoviště…) činí
roční úspora cca 20 mil. Kč. Toto je hmatatelná
neoddiskutovatelná úspora, která se promítá
a bude nadále promítat do finančního hospoda-
ření a je pozitivním efektem investice města
v roce 2013, kdy odkoupilo většinový podíl JTR
od MVV Energie CZ.

Jaké jsou další plány společnosti, jsme
se zeptali jejího ředitele Petra Roubíčka.
V současné době připravujeme věrnostní pro-
gram, který zvýhodní odběratele se smlouvou

uzavřenou na 10 nebo 15 let. Po celou dobu
kontraktu jim garantujeme sníženou cenu
oproti té základní, která pro rok 2018 činí
579 Kč/GJ a vedle samotného tepla zahrnuje
další služby jako nepřetržitý on-line dispečink,
údržbu, opravy zařízení, revize a další. Ještě le-
tos na podzim chceme spustit klientský portál,
aby naši klienti měli on-line přístup ke smlou-
vám, vyúčtováním, zálohám nebo spotřebám
a dalším informacím. Zároveň chystáme i mož-
nost přitápění mimo topnou sezonu. (lv)

Revitalizace CZT v kostce
•Celková investice 244 mil. Kč 

•Zdroje: 52,3 mil. Kč dotace SFŽP na
1. etapu, příplatek města mimo základní
kapitál společnosti 165 mil. Kč, 100 mil. Kč
formou směnečného programu KB

•Výstavba 12 velkých lokálních zdrojů
a 9 objektových kotelen, teplovodního
a plynovodního potrubí

•Výstavba 29 objektových předávacích
stanic

•Modernizace dispečinku

•Celá soustava dodala v roce 2017
přes 200 tis. GJ tepelné energie
pro 176 odběrných míst.

•Viditelným efektem je postupná likvidace
nefunkčních parovodů

Miloš Vele a Petr Roubíček při diskuzi s občany 
v jedné z nových kotelen, foto archiv JE

Den otevřených dveří v nemocnici
Ve středu 26. září se koná již šestý ročník
Dne otevřených dveří v Nemocnici Jablonec.
Tato tradice se opakuje již od roku 2005.
Očekáváno je přes tisíc návštěvníků. Přijďte
nahlédnout do míst, na která se tak často ne-
dostanete.

„Můžete se těšit na 15 zdravotnických pracovišť
a dvě oddělení s technickým zázemím. Na od-
děleních na vás budou čekat zaměstnanci ne-
mocnice, kteří rádi odpoví na vaše dotazy,“ zve
ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. Seznam
otevřených pracovišť naleznete na webu ne-
mocnice. Před nemocniční lékárnou je třeba se
na prohlídky vždy registrovat.

To není ale to jediné, co nemocnice pro 6. roč-
ník připravuje. Těšit se můžete na bohatý do-
provodný program. „Jeho hlavní částí je výstava
na téma Hobby našich zaměstnanců, která

představí fotografie, výrobky, sbírky a další zá-
jmy zdravotníků i personálu z technicko-hospo-
dářských oddělení,“ doplnila tisková mluvčí Petra
Hybnerová. Výstava bude v nemocniční kapli
a doprovodí ji promítání fotografií. Nebude chy-
bět ani soutěžní kvíz s dárkem, nebo sociální
poradenství. V prostorách před kaplí se sezná-

míte s projektem stavby nového pavilonu inten-
zivní medicíny či historií nemocnice. Na chodbě
směrem k interně si můžete prohlédnout výsta-
vu fotografií, jejichž autory jsou také zaměst-
nanci nemocnice. Před hlavním vchodem se
pak setkáte s posádkou zdravotnické záchranné
služby i sanitních vozů nemocnice. Nebude chy-
bět ani Český červený kříž, který představí vy-
bavení humanitární jednotky a předvede zákla-
dy první pomoci. Zde, nebo i ve stanu
Všeobecné zdravotní pojišťovny, bude k dispozi-
ci např. měření tlaku, tělesného tuku i BMI.

Dopolední program je určen pro přihlášené
školy. V časových blocích projdou děti základ-
ních a středních škol vybraná pracoviště.
Program pro veřejnost je připraven v odpoled-
ních hodinách, a to od čtrnácti do osmnácti ho-
din. Podrobné informace najdete na webových
stránkách www.nemjbc.cz. (ph)

Foto archiv Nemocnice Jablonec
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Dejte si pozor na štěnice
V Jablonci nad Nisou, stejně jako v dalších
městech Česka, se v posledních letech rozšíři-
ly štěnice. Štěnice domácí je krvežíznivý čle-
novec, kterého si domů můžete přivézt v ku-
fru z dovolené u nás i v zahraničí nebo při-
stěhovat s nábytkem, zejména pokud ho
koupíte „z druhé ruky“. Jako dopravní pro-
středek k vám domů štěnicím může také
posloužit plyšová hračka nebo polštářek.
Štěnice nepřenášejí sice žádné infekční one-
mocnění, ale jejich poštípání může být velice
nepříjemné a bolestivé. 

Dospělá štěnice domácí je červenohnědá, měří
asi 4–8 mm. Štěnice sají krev většinou v noci na
nezakrytých částech těla: na pažích, nohách,
zádech či obličeji. Typická jsou pro ně 2–3 bod-
nutí v nepravidelné řadě za sebou, na kůži se
posléze objeví zarudnutí, někdy pupínky, u cit-

livých osob může vzniknout rozsáhlejší kožní
reakce – tzv. cimikóza.

Štěnice mají v oblibě spíš sušší prostory, nej-
častěji se ukrývají v posteli a jejím okolí do
vzdálenosti 1,5 m, tj. v matracích, záhybech ča-
lounění, ve škvírách, v nábytku, za podlahový-
mi lištami, pod kobercem, či za rámy obrazů.
Jejich přítomnost obvykle prozradí kromě ty-

pických svědivých štípanců také tmavě zabar-
vený trus a specifický zápach po myších. Tito
členovci jsou bohužel odolní vůči některým in-
sekticidům a nezabírají na ně běžně dostupné
dezinsekční prostředky. Zbavit se štěnic v do-
movech, hotelech či ubytovnách je velmi obtíž-
ný proces. Speciální ochrannou dezinsekci mu-
sí provést proškolení pracovníci DDD (dezin-
fekce, dezinsekce, deratizace). Po zásahu se do-
poručuje vyprat všechno prádlo a povlečení
min. na 60 °C a poté přežehlit nebo usušit při
teplotě 45 °C. Důležité je také opravit odchlíplé
lišty, škvíry a prostory v sádrokartonových
příčkách, které by mohly štěnicím sloužit jako
potencionální úkryt. Dezinsekční zásah je nut-
né opakovat přibližně za tři týdny. Rozsah pra-
cí a případné další opakování zásahu posuzuje
pracovník DDD.

(mh s využitím materiálu KHS LK)

Foto Dušana Kafková

Podzemní kontejnery přibyly
Tříděný odpad mizí i v Jablonci pod zemí. Ke
stanovištím v ulici Arbesova, u letního kina
a na tržnici u autobusového nádraží přibyly bě-
hem léta podzemní kontejnery také v Soukenné,
v Růžové a v Rychnovské ulici. Do podzemních
kontejnerů se třídí papír, plasty, bílé a barevné
sklo. Vybudování kontejnerů v ulicích Souken-
ná a Rychnovská je spolufinancováno z EU.

Kovy patří do šedivých zvonů
Po Jablonci je od léta rozmístěno celkem 13
kontejnerů na kovový odpad: Tržní ul. (u auto-
busového nádraží), Vysoká ul. (u pošty), Praž-
ská ul. (u dělnického domu), ul. Nová Pasířská
a Pasířská ul. (naproti ZŠ), ul. S. K. Neumanna
(u parkoviště), ul. U Kostela (u Kauflandu), ul.
Na Úbočí, P. Bezruče, Široká, Pivovarská, Pa-
secké nám., Dalešická ul. (u sběrného dvora).
Původně se kovy třídily do šedých pytlů. Od pyt-
lového svozu všech komodit se ale postupně u-
pustilo kvůli vzniku černých skládek na stano-
vištích tříděného odpadu. 

Plasty a nápojové kartony se třídí do žlutých
kontejnerů a na kovy zajistila svozová firma po
dohodě s městem šedé nádoby. Do těch patří
drobné kovové obaly, např. plechovky od potra-
vin a od nápojů, víčka od jogurtů nebo uzávěry
sklenic. Nepatří sem plechovky od barev, ty se
odevzdávají ve sběrném dvoře jako nebezpečný
odpad. Pytlový svoz kovů, vzhledem k vytřídě-
nému množství, byl neekonomický. Po dvou
měsících provozu můžeme říci, že šedé kontej-
nery na kovy jsou na většině stanovišť hojně
využívány. Kovový odpad je také možné odevzdá-
vat ve výkupnách a některých sběrných dvorech. 

Kam s azbestem?
Používat výrobky obsahující azbest je sice již
několik let zakázáno, ale ještě dnes nejsou eter-
nitové střešní krytiny na domech ničím výji-
mečným. Karcinogenní azbest je vylučován ze
střech v nepatrném množstvím. Problém však
nastává v okamžiku, kdy se potřebujeme eter-
nitové krytiny zbavit. Při neodborném odstra-
ňování krytiny by mohlo dojít ke kontaminaci
okolního prostředí azbestovými vlákny a k ohro-
žení zdraví. Odstraněná eternitová krytina, ale
také veškeré použité ochranné prostředky (oděv,
rukavice, brýle apod.), které přišly do kontaktu
s azbestem, jsou nebezpečným odpadem. 

Občané Jablonce mají možnost odevzdat
eternit, příp. jiné stavební materiály s obsahem
azbestu, ve sběrném dvoře na Proseči. Veškeré
tyto odpady musí být umístěny do neprodyšně
utěsněných obalů, které musí nést označení, že

obsahují nebezpečný azbest. Použít lze dosta-
tečně pevný igelitový pytel, ideálně průhledný,
aby obsluha sběrného dvora mohla provést je-
ho vizuální kontrolu. Při likvidaci eternitové
střechy doporučujeme objednání speciálního
uzavřeného kontejneru. Upozorňujeme, že ne-
zabezpečené odpady s obsahem azbestu nebu-
dou ve sběrném dvoře přijaty.

Bioodpad se sváží častěji 
V rámci projektu „Podzemní kontejnery a sběr
bioodpadu v Jablonci nad Nisou“ bylo pořízeno
pět velkoobjemových zelených kontejnerů na
bioodpad. Město tak může nabídnout svým ob-
čanům častější svoz bioodpadu místo stávají-
cích čtyř termínů ročně. V průběhu podzimních
měsíců budou kontejnery přistavovány na růz-
né lokality města každých 14 dní. Hned v září
proběhne svoz bioodpadu dvakrát. Poprvé 15.
a podruhé 29. 9. Jednotlivá stanoviště a časová
rozmezí jsou uvedena v tabulce níže. 

Štěpkování zdarma
Současně se svozem bioodpadu bude probíhat
i štěpkování větví. Občané mohou přinést větve
na dané stanoviště a nechat si je od obsluhy na-
štěpkovat. Vzniklou štěpku pak mohou libovol-
ně použít na své zahrádce, rovněž je vhodná
pro umístění do zahradních kompostérů, kde

napomáhá správnému rozkladu. Štěpkovač byl
pořízen v rámci dotačního projektu „Kompos-
téry pro občany města Jablonec nad Nisou“.

Štěpkování větví zdarma proběhne také 8.
a 22. 9. vždy od 9 do 12 hod. v areálu Technic-
kých služeb v Lesní ul. Individuální štěpkování
na vlastní zahradě je možné si objednat za popla-
tek u TSJ. Další informace ke štěpkování větví
budou zveřejněny v průběhu září na webu města.

Barbora Šnytrová, odd. veřejné zeleně

Projekty „Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci
nad Nisou“ a „Kompostéry pro občany města Jablonec nad
Nisou“ jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

■ Odpady – kam s nimi 

Svoz bioodpadu 15. 9. 2018 kontejner štěpkovač
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20 9.00– 9.20
Panenská x Družstevní (u parku) 9.30–12.00 9.30– 9.50
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00–12.40 10.00–10.20
Arbesova (otočka autobusu) 10.30–13.20 10.30–10.50
Jindřichovská (u parku) 11.00–14.00 11.00–11.20
Na Svahu x Dělnická 11.40–14.30 12.00–12.20
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad) 12.20–14.55 12.30–12.50
Smetanova x Mánesova 13.00–15.20 13.00–13.50
Zemědělská x Na Stráni 13.40–15.45 14.00–14.20
Vrchlického sady 14.20–16.10 14.30–14.50

Svoz bioodpadu 29. 9. 2018 kontejner štěpkovač
Ke Starému buku x Turistická 9.00–11.20 9.00–9.20
Ještědská x Pasířská 9.30–12.00 9.30–9.50
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00–12.40 10.00–10.20
Průběžná x Brigádnická 10.30–13.20 10.30–10.50
U Zahrádek x Vedlejší 11.00–14.00 11.00–11.20
Letní x Požární 11.40–14.30 12.00–12.20
Žítkova x U Srnčího dolu 12.20–14.55 12.30–12.50
Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad) 13.00–15.20 13.00–13.50
Lučanská x Zahradní 13.40–15.45 14.00–14.20
Zlatá (u hřiště) 14.20–16.10 14.30–14.50
uvedené časy jsou orientační

Harmonogram svozu bioodpadu

Foto Barbora Šnytrová



Jízdenky koupíte 
první víkend v září
Vzhledem k zavedení snížených ta-
rifů jízdného od 1. 9. 2018 rozšiřu-
je BusLine, středisko Jablonec nad
Nisou, provozní dobu pokladny in-
formačního střediska na autobu-
sovém nádraží v Jablonci nad
Nisou o prvním zářijovém víken-
du. Pokladna bude otevřena v so-
botu i v neděli 1. a 2. 9. 2018 od 8
do 16 hodin.

Jak na plochu u IMP
Odkanalizování části Kokonína se
podařilo vyřešit projektem výstav-
by kanalizace a jejím napojením
do čistírny odpadních vod v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou. Díky
tomu se uvolnila plocha před IMP,
na které měla čistička stát a s tou
je nutné nyní dobře naložit. Jak
vše nejlépe vyřešit, o tom chce ná-
městek Lukáš Pleticha diskutovat
s místními občany, a to ve čtvrtek
13. září od 17 hodin do salonku ko-
konínské sokolovny. 

Slavnostní ocenění
dárců krve
Ve středu 19. září se od 16 hodin
v kapli jablonecké nemocnice
uskuteční slavnostní poděkování
bronzovým (10 odběrů) bezpřís-

pěvkovým dárcům krve za jejich
ochotu podstoupit trochu nepo-
hodlí a darovat to nejcennější co
mají – vlastní krev.

Bezpečí v každém 
věku
Základními principy bezpečného
chování provede seniory praktický
seminář, kde se naučí, jak se vy-
hnout nebezpečným situacím a jak
případně již nastalé krizové situace
řešit. Součástí je i nácvik praktic-
kých dovedností ochrany a obrany
před napadením jinou osobou.
První lekce se koná 17. září. Při-
hlášky prostřednictvím Jiřího Va-
šíčka na tel. 603 469 679, nebo e-
mailem: reteco@seznam.cz do 15.
září, nebo do vyčerpání kapacity.
Seminář je určen seniorům a je
zdarma, náklady hradí město Jab-
lonec nad Nisou.

Dílna inspirace 
– sklo a kov
Svaz výrobců skla a bižuterie roz-
šířil své aktivity v oblasti podpory
cestovního ruchu pod názvem Do
Jablonce nad Nisou za sklem a bi-
žuterií, na který získal grant od
Libereckého kraje. Cílem je nabíd-
nout program incomingovým ces-
tovním kancelářím i jednotlivcům.
Ve dnech 21.–23. září se uskuteční
v bižuterním centru Palace Plus

nová akce pro kreativní dámy
a pány pod názvem Dílna inspira-
ce – sklo a kov. Špičkové bižuterní
designérky a vzorkařky naučí zá-
jemce šest bižuterních technik.
Vstup zdarma.

Zápis do hudební 
kytarové školy
Hudební kytarová škola Dalibora
a Zuzany Cidlinských připravuje
zápis zájemců o výuku na kytaru
v oboru folk, country, blues, fol-
krocku a příbuzných žánrů. Ten se
uskuteční 12. 9. ve Spolkovém do-
mě v ulici E. Floriánové v Jablonci
od 14 do 17 hodin. Více informací
na tel. čísle 737 637 211, e-mail:
cidlinsky@centrum.cz.

S rehabilitací 
do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o péči o zdra-
ví na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem. Tentokrát je seminář zamě-
řen na plíce a dýchání. Termín je
27.–30. 9. 2018. Bližší informace
o akci včetně způsobu přihlášení
jsou zveřejněny na webu nemoc-
nice www.nemjbc.cz nebo k do-
ptání na svarovska@nemjbc.cz,
příp. tel. 483 345 811.

Hrady podlehly zhruba po hodině
Sedm hromad písku na mšenském břehu přehra-
dy obsadilo ve středu 18. července šest soutěžních
týmů – celkem přes 170 dětí – z příměstských tá-
borů a vodní skauti. Budovatelské nadšení ma-
lých i velkých nezchladil ani dlouhotrvající déšť.
„Nejprve jsme objednali 30 tun písku, ale záhy by-
lo jasné, že pojedeme pro stejné množství znovu,“
komentoval dodávku náměstek Lukáš Pleticha,
který první Jablonecké pískohrátky odstartoval.
Vyvrcholením celého dne Pískohrátek bylo vylo-
dění pirátů, kteří chtěli zničit nové osídlení zátoky.
Padlo pár výstřelů, kus jednoho hradu vylétl do
povětří a několik dětí bylo unesených na loď. Nic
nepomohla ani nabídka výkupného od primátora
Petra Beitla. O vydání dětí se strhl nelítostný boj
nejprve na kordy a poté na pistole. Nakonec unesené děti piráti vrátili, neunesené na lodi povozili.
Hrady na břehu však byly k vidění jen krátce. Co nezničili nájezdníci, to dokonaly děti s kyblíčky a lo-
patičkami, které se chvíli po vyhlášení výsledků na písečná díla vrhly a přetvořily je k obrazu svému. 

■ Krátce
Zlatá svatba
V sobotu 1. září oslaví na jablone-
cké radnici zlatou svatbu manželé
Sonja a Ladislav Vítovi. Všechno
nejlepší, mnoho lásky, zdraví
a spoustu dalších společných dní
přeje rodina.

Sedmdesátiny
V červenci oslavil významné ži-
votní jubileum dlouholetý funkcio-
nář TJ Bižuterie, basketbalového
oddílu a novinář Ladislav Janata.
Mnoho zdraví a pohody mu do dal-
ších let přeje rodina a kolegové.

Vzpomínáme
Dne 2. září vzpomeneme nedoži-
tých 70. narozenin Zdeňka Hlava-
tého, dlouholetého učitele auto-
školy, který nás navždy opustil
9. 9. 2017. Kdo jste jej znali, věnuj-
te mu vzpomínku s námi. 

Rodina Hlavatých

Výzva
Sbor pro občanské záležitosti hle-
dá nové členky do obvodů Koko-
nín a Mšeno (ulice Mšenská,
Josefa Hory a S. K. Neumanna).
Jedná se o dobrovolnou neplace-
nou práci, vhodnou pro zdatnější
důchodce, kteří rádi komunikují
s lidmi. Bližší informace na tel.
483 357 292 – Helena Roudná.

Omluva
Na ilustračních fotografiích u člán-
ku o finanční podpoře Minis-
terstva kultury ČR pro památkově
chráněné objekty na str. 3 letního
čísla Jabloneckého měsíčníku byl
zobrazen objekt, který žádnou do-
taci na rekonstrukci neobdržel
a nečerpal. Majiteli nemovitosti se
tímto omlouváme za nedorozumě-
ní a vzniklé komplikace. Redakce

Poděkování
Chtěli bychom velmi poděkovat
všem, kteří se podíleli na uspořá-
dání benefičního fotbalového zá-
pasu. Zároveň všem sponzorům,
dárcům a organizátorům, kteří při-
spěli k realizaci projektu Marka
Kroupy společně s nadací Dobrý
skutek, z. s. Záměrem bylo shro-
máždit finanční prostředky na re-
habilitační pobyty pro naše dcery
Viktorku a Terezku. Výsledek před-
čil očekávání všech a veškeré fi-
nanční prostředky, které se vybraly
nad rámec částky, budou vyčerpá-
ny ve prospěch našich dcer, a to
transparentně přes nadaci Dobrý
skutek, z. s. Jen ten, kdo není lho-
stejný, ten bohatý je v sobě. 
S úctou rodiny Kubschova a Šulcova
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Na 7. ročníku výstavy Křehká krása vi-
děli návštěvníci mimo jiné módní pře-
hlídku Made in Jablonec 2018 s podti-
tulem 100 let Inspirace. Foto Václav
Novotný.

U památníku Bojovníků za svobodu
a obětem bezpráví v parku v ulici Ge-
nerála Mrázka proběhlo 21. 8. vzpo-
mínkové setkání u příležitosti 50. výro-
čí srpnové okupace. Foto Petr Vitvar.

Volejbalistky České republiky sehrály
v srpnu v městské sportovní hale ut-
kání kvalifikace ME, ve kterých pod-
lehli Švédsku a Estonsko. Foto Václav
Novotný.

Foto Radka Baloghová
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5.–6. října 2018
(II. kolo voleb do senátu 12.–13. října 2018)
www.mestojablonec.cz

Právní rámec
Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev obcí se konají podle zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. 

Senát PČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají podle záko-
na č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo kandiduje?
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou
je tvořeno 30 členy volenými na čtyřleté funkční ob-
dobí. O tyto mandáty se budou ucházet kandidáti
12 volebních stran zaregistrovaných MMJN Jablo-
nec nad Nisou. Každá volební strana mohla na své
kandidátní listině v našem městě uvést maximálně
30 kandidátů. 

Senát PČR
O mandát senátora se uchází ve volebním obvodu
č. 35 Jablonec nad Nisou pro nastávající šestileté vo-
lební období celkem 7 kandidátů. Tento volební ob-
vod zahrnuje celkem 83 obcí, jejichž seznam je zve-
řejněn na webových stránkách města.

Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Od okamžiku vydání rozhodnutí o registraci volební
strany (tj. 17. 8. 2018) jsou informace o jednotlivých
kandidátech, uvedených na zaregistrovaných kandi-
dátních listinách a přihláškách k registraci (a to v po-
době, v jaké budou uvedeny na hlasovacím lístku),
zveřejněny na webové stránce statutárního města
Jablonec nad Nisou www.mestojablonec.cz a také
na webové stránce Českého statistického úřadu
www.volby.cz. 

Kdy k volbám?
Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny 5.–6.
října 2018. Budeme tedy v průběhu dvou dnů absol-
vovat dva typy voleb, do zastupitelstva obce a do
Senátu. V pátek 5. října 2018 budou volební místnos-
ti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin. Pokud žádný kandidát na sená-
tora nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů, uskuteční se druhé ko-
lo voleb za týden, a to 12. a 13. října 2018. Volební
místnosti budou přístupné opět v pátek od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Kam k volbám?
Zastupitelstvo obce a Senát PČR
V našem městě je vytvořeno 49 volebních okrsků, je-
jichž dislokace je stejná jako u voleb v lednu 2018.
Oznámení o volebních místnostech a popisu voleb-
ních okrsků bude zveřejněno na internetových
stránkách města (www.mestojablonec.cz), vylepeno ve
městě, a to nejpozději 20. září 2018. Stejnou informa-
ci lze získat i na informačním středisku magistrátu
v přízemí budovy radnice. Občané voliči, kteří mají
z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici (cca
1 500 osob), se mohou voleb účastnit (pokud nebu-
dou mít voličský průkaz) ve volebním okrsku č. 1 –
volební místnost v budově radnice. Nově bude vo-
lební místnost v přízemí vedle hlavního vchodu,
v informačním středisku magistrátu.

Voličské průkazy
Zastupitelstvo obce
Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy
nevydávají.

Senát PČR
Volič může požádat o vydání voličského průkazu
(pouze na I. kolo nebo pouze na II. kolo nebo pro obě
kola voleb) od vyhlášení voleb, a to písemně v listin-
né podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voli-
če (ověření je osvobozeno od povinnosti hradit správ-
ní poplatek), nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky
statutárního města Jablonec nad Nisou je wufbr2a)
doručené nejpozději do 16 hodin dne 28. 9. 2018
(v případě žádosti pouze pro II. kolo volby doručené
nejpozději do 16 hodin dne 5. 10. 2018. O voličský

průkaz je možné žádat i osobně (Magistrát města,
Komenského ul. 8, oddělení správních agend) nejpo-
zději do 16 hod. dne 3. 10. 2018 (v případě žádosti
pouze pro II. kolo volby nejpozději do 16 hod. dne 10.
10. 2018). Magistrát města předá voličský průkaz pří-
mo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to nejdříve 20. 9. 2018. Voličský
průkaz opravňuje voliče uplatnit své aktivní volební
právo v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do
senátního volebního obvodu č. 35, pokud je v tomto
volebním obvodu volič přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasovací lístek
Zastupitelstvo obce
Ve volbách do zastupitelstva obce se používá jeden
společný volební lístek, na němž je každá volební
strana uvedena ve svém sloupci. U jednotlivých kan-
didátů je vedle jména, příjmení, věku a povolání uve-
dena také místní část města, ve které je kandidát při-
hlášen k trvalému pobytu (v našem městě existují
místní části Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky,
Mšeno nad Nisou, Kokonín, Rýnovice, Vrkoslavice,
Proseč nad Nisou a Lukášov). U jednotlivých kandi-
dátů je také uveden údaj o tom, které politické strany
nebo hnutí je kandidát členem (pomocí zkratky poli-
tické strany nebo hnutí), a u kandidátů, kteří nejsou
členy žádné politické strany, je uvedeno „bez politické
příslušnosti“. V případě, že volební stranou je koalice
politických stran nebo hnutí či sdružení politické stra-
ny nebo hnutí a nezávislých kandidátů je u kandidáta
uvedeno, která politická strana nebo hnutí jej navrh-
lo, nebo údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta.

Zvláštností těchto voleb je, že volič v našem městě
má k dispozici až 30 hlasů, které může použít takto:
– může se rozhodnout pro volbu jen jedné z 12 uve-

dených volebních stran, a to tak, že vyznačí křížek
ve čtverečku před názvem volební strany. Tím dává
svůj hlas všem kandidátům této volební strany.
K případným křížkům před jmény jednotlivých
kandidátů se při této formě volby u vybrané voleb-
ní strany nepřihlíží. 

Nebo 
– může se rozhodnout pro jednotlivé kandidáty růz-

ných volebních stran uvedených na hlasovacím líst-
ku. Takto vybraným kandidátům přidělí svůj hlas
křížkem umístěným do rámečku před jmény vy-
braných kandidátů. V našem městě tak můžete vy-
značit nejvýše 30 křížků. Menší počet křížků je
možný. Větší počet křížků než 30 způsobuje neplat-
nost hlasovacího lístku. 

Nebo
– může se rozhodnout pro kombinovanou volbu. Tak

lze volit jak jednu vybranou volební stranu (použi-
je se křížek ve čtverečku před názvem vybrané vo-
lební strany), tak i vybrané kandidáty jiných voleb-
ních stran (použijí se křížky do rámečku před jmé-
ny vybraných kandidátů jiných volebních stran). Při
této kombinované volbě se přednostně počítají hla-
sy přiznané jednotlivým kandidátům, a teprve po-
tom získávají hlasy kandidáti vybrané volební stra-
ny, a to v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku.
Vybraná volební strana získá ale jen tolik hlasů vo-
liče, kolik bude činit rozdíl mezi počtem volených
členů zastupitelstva města a počtem jednotlivě
označených kandidátů.

Senát PČR
Každý kandidát je uveden na samostatném hlasova-
cím lístku, kterých tak bude celkem 7. Volič z této sa-
dy vybere jeden, který již dále nijak neupravuje.

Volební lístky v případě, že se bude konat druhé
kolo voleb, již nebudou voličům doručovány předem.
Každý volič je obdrží až přímo ve své volební míst-
nosti.

Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Magistrát města zajistí zkompletování všech hlasova-
cích lístků jak pro volby do zastupitelstva obce, tak

pro volby do Senátu PČR a celou sadu ve společné
obálce doručí každému voliči společně s poučením
nejpozději v úterý 2. 10. 2018 do místa jeho trvalého
bydliště. I tentokrát vyzýváme občany, aby si prově-
řili, zda mají správně označeny svoje poštovní
schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky
neobdrží do výše uvedeného data, může si celou sadu
vyzvednout denně v pracovní době na informačním
středisku magistrátu v přízemí budovy radnice
a v den voleb i ve volební místnosti.

Aktivní volební právo
Zastupitelstvo obce
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb při-
hlášen k trvalému pobytu v Jablonci nad Nisou.

Právo volit v těchto volbách mají také občané jiného
státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku
18 let a jsou v den voleb v našem městě přihlášeni
k trvalému pobytu, popř. evidovanému přechodnému
pobytu. Předpokladem je, že jim právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tito
občané ale musí písemně požádat (pokud tak již ne-
učinili v minulosti) MM Jablonec nad Nisou o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů podle § 28 odst. 1,
zákona o volbách do zastupitelstev obcí nejpozději do
16.00 hod. dne 3. 10. 2018. 

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen
prokázat komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státního občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Musí
k tomu použít platný občanský průkaz nebo platný
cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR nebo
platný cestovní průkaz. Jde-li o cizince, musí použít
platný průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrze-
ní o přechodném pobytu, pobytovou kartou rodinné-
ho příslušníka pro přechodný pobyt. Občané našeho
města mají možnost si na oddělení správních agend
našeho MMJN nebo na informačním středisku ma-
gistrátu v budově radnice ověřit, zda jsou zapsáni
v seznamu voličů, a případně požadovat zjednání ná-
pravy.

Senát PČR
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v případě konání
II. kola voleb do Senátu PČR může volit i občan, kte-
rý alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl vě-
ku nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen
prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Musí k tomu použít platný občanský
průkaz nebo platný cestovní, diplomatický nebo slu-
žební pas ČR nebo platný cestovní průkaz.

Volby mimo volební místnost
Zastupitelstvo obce
Při volbách do zastupitelstva obce se nevolí v jablo-
necké nemocnici ani v rýnovické věznici. Voliči mo-
hou volit pouze ve volebním okrsku dle adresy svého
trvalého pobytu. 

Senát PČR
Volič, který bude v den voleb ležet v jablonecké ne-
mocnici a bude mít trvalý pobyt v územním obvodu
spadajícím do senátního volebního obvodu č. 35 (83
obcí – jejich seznam je zveřejněn na webových strán-
kách), o své aktivní volební právo nepřijde. Vedení
nemocnice nahlásí magistrátu města do 14 hodin dne
28. 9. 2018 (pro II. kolo voleb do 14 hodin dne 5. 10.
2018) tyto pacienty, kteří budou zahrnuti v tzv. zvlášt-
ním seznamu. Druhý den voleb se dostaví zástupci
okrskové volební komise a umožní pacientům volit.
I zde však platí prokázání totožnosti a občanství.
Obdobně proběhnou volby ve věznici v Rýnovicích,
příp. Domově důchodců a Domě pro seniory.

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

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mů-
žete požádat Magistrát města Jablonec nad Nisou nej-
lépe písemně, e-mailem: reichelova@mestojablo-
nec.cz, tel. č. 483 357 545, a v den voleb také okrskovou
volební komisi o to, abyste mohli hlasovat doma.
Komise k vám v takovém případě vyšle své členy
s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami
a hlasovacími lístky. Komise ale může vyjíždět s vo-
lební schránkou pouze na území svého volebního
okrsku.

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

Foto archiv MMJN

Pokračování na následující straně
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Volební orgány 
Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se po-
dílí řada volebních orgánů od Státní volební komise
přes primátora, magistrát města až k okrskové vo-
lební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební
místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních
stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí, tak dále
z dobrovolníků jmenovaných primátorem města.
Všem dobrovolníkům – zájemcům o tuto práci za
ochotu pomáhat při technickém zvládnutí voleb dě-
kujeme. 

Výsledky voleb
Zastupitelstvo obce
Výsledky voleb do zastupitelstva statutárního města
Jablonec nad Nisou vyhlásí MMJN zveřejněním zápi-
su o výsledku voleb na své úřední desce.

Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrsko-
vých volebních komisí orgány Českého statistické-
ho úřadu. Český statistický úřad spravuje interneto-
vé stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány vý-
sledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými
okrskovými volebními komisemi sumarizačním
útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé
kraje, volební obvody, obce i za jednotlivé okrskové
volební komise. Celkové výsledky voleb vyhlašuje
Státní volební komise sdělením ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání
Zastupitelstvo obce
Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplat-
nost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se mů-
že domáhat ochrany u soudu (Krajský soud v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci) mimo jiné každá
osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde
byl člen zastupitelstva volen. Návrh je třeba podat

nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb
Státní volební komisí.

Senát PČR
Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplat-
nost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se mů-
že domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší správní soud)
mimo jiné každá osoba zapsaná do seznamu ve vo-
lebním okrsku, kde byl senátor volen. Návrh je třeba
podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků vo-
leb Státní volební komisí.

Informace
Zastupitelstvo obce a Senát PČR
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě
odpovídá tajemník magistrátu JUDr. Marek Řeháček.
Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat na tele-
fon: 483 357 364 nebo e-mail: reichelova@mestojab-
lonec.cz

Obecné informace k těmto volbám lze také získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

Rozmístění volebních
místností 
v Jablonci nad Nisou

OVK Volební místnosti

1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26

10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214

Marek Řeháček, tajemník MMJN

Policie ČR hledá nové 
policisty
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
přijímá do služebního poměru nové uchaze-
če. V současné době na Jablonecku chybí
celkem deset policistů (údaj k 20. 8. 2018).

Také proto Policie ČR hledá ženy a muže se
zájmem stát se policistkou či policistou, kteří
žijí v našem regionu.

Základní podmínky pro přijetí do služební-
ho poměru: 

• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• bezúhonnost
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k vý-

konu služby
• není členem politické strany nebo politického

hnutí
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdě-

lečnou činnost a není členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které
vykonávají podnikatelskou činnost

Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost
se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, je-
hož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění
přítomnosti omamných a psychotropních látek.
Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné
zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena
policejním lékařem a osobnostní způsobilost se
prověřuje psychologickým vyšetřením.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník
ustanoven na služební místo, pro které je sta-
novena služební hodnost vrchní referent (TT
02) se zařazením na oddělení hlídkové služby,
obvodním oddělení nebo dopravním inspekto-
rátu. Po nástupu je následně příslušník vyslán
do kurzu základní odporné přípravy, kde je vy-
školen a vycvičen.

A co Policie ČR nabízí: 
• jistotu zaměstnání a garanci trvalého příjmu
• možnost profesního růstu a celoživotního

vzdělávání

Zájemci, kteří se chtějí stát policistou či poli-
cistkou v jabloneckém regionu, se mohou
hlásit telefonicky na číslech 974 474 229 nebo
724 103 035, případně písemně prostřednic-
tvím e-mailu jn.uo.podatelna@pcr.cz.

Dagmar Sochorová, 
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Houbaři, dávejte pozor 
na své automobily
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede
mnoho houbařů a vozidla zanechají zapar-
kovaná na opuštěných a odlehlých místech
bez dohledu i několik hodin. Mohou se tak
stát předmětem zájmu pachatelů. 

Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci -
doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky.
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pa-
chatele nalákat. Vy sami ovlivňujete to, zda se
vaše vozidlo stane cílem zlodějů. 

Než opustíte automobil:
• proveďte kontrolu zajištění vozidla - uzavření

oken, dveří i zavazadlového prostoru
• neukládejte ve vozidle hodnotné předměty,

především na viditelných místech
• ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný

pro úschovu cenných věcí
• uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady

Parkování 
Policisté v rámci své činnosti kontrolují vozidla
v lesních porostech a řeší zaparkovaná vozidla
v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči
tak porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích. 

Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jedná-
ní a v blokovém řízení jim může být uložena
pokuta do 2 000 korun. 

Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn ta-
ké pracovník lesní stráže. Ten zanechá za stě-
rači lístek s oznámením o přestupku a informací
o dalším postupu. Může vás předvést na slu-
žebnu policie. Zákaz jízdy a stání motorovými
vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního
zákona jsou orgány státní správy lesů povinny
v případě jeho porušení sankcionovat dle záko-
na o lesích (Lesní zákon). 

Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle
Lesního zákona hrozí ve správním řízení poku-
ta až do 5 000 tisíc korun.

K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit
dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost
dopravních značek Zákaz stání a Zákaz zasta-
vení může být klidně i v úseku několika kilo-
metrů.

Parkujte v místech k tomu určených. Dle zá-
kona smíte zaparkovat u krajnice, na hranici
lesa tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o šíř-
ce alespoň tři metry. 

Lenka Dvořáková, 
KŘP Libereckého kraje

Policie ČR informuje

Foto archiv Policie ČR
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Mám nápad pro Jablonec
Radnice v Jablonci má celorepublikově dob-
ré jméno v oblasti komunikace s občany. Ne
nadarmo jsou naše pravidelná setkání vede-
ní města s veřejností příkladem dobré praxe
pro ostatní města v Česku. Od příštího roku
chce vedení města zajít ještě dál a nabídnout
Jablonečanům, aby sami přicházeli s nápa-
dy na projekty ke zkvalitnění veřejného pro-
storu a posléze i rozhodli o jejich případné
realizaci. 

V rámci rozvoje nástrojů Smart city a zapojová-
ní veřejnosti do rozhodování přichází vedení
města s projektem nazvaným Mám nápad pro
Jablonec. „Jedná se v podstatě o ideovou ná-
vaznost na v Jablonci dobře fungující Lepší
místo. Tam občané poukazují spíše na to, co se
jim nelíbí, tady jdeme dál a vyzýváme je k ak-
tivním návrhům na vylepšení města. Podobným
způsobem postupují například i na Praze 6. Dát
lidem šanci zapojit se do rozhodování samos-
právy je dobrou cestou k tomu, aby se ještě ví-
ce ztotožnili s místem, kde žijí,“ vysvětluje pri-
mátor Petr Beitl. „Komunikace s občany je
v Jablonci na velmi dobré úrovni, ale dát lidem

šanci, aby sami mohli rozhodnout a zároveň se
podíleli na realizaci konkrétního projektu, je
další stupeň, kterého bychom chtěli dosáh-
nout,“ dodává Beitl. 

Projekt „Mám nápad pro Jablonec“ by se měl
rozběhnout od ledna roku 2019. Spočívá v tom,
že občané budou zasílat své nápady na to, co by
chtěli mít ve svém okolí. Sběr nápadů budou
doprovázet veřejná informační setkání. Došlé
nápady následně projdou posouzením realizo-
vatelnosti a ty realizovatelné budou opět před-
staveny občanům. Ve veřejném hlasování na in-
ternetu se pak stanoví žebříček těch nejlepších
uskutečnitelných nápadů. Celý projekt bude
omezen finanční částkou, do níž bude nutné se
vejít. Praha 6, která má dvakrát více obyvatel
než Jablonec, na tento projekt uvolnila z rozpo-
čtu 5 milionů, v Jablonci by mohlo jít o poměr-
nou částku. „V Praze 6 se sešlo 67 nápadů, rea-
lizovatelných bylo 38 a z nich lidé vybrali 12,
které se uskuteční. Do projektu se zapojily té-
měř 3 tisíce lidí. Věřím, že i v Jablonci najdeme
dostatek zodpovědných občanů, kteří budou
nejen přicházet s nápady, ale budou také pře-
mýšlet o reálných možnostech a dopadech je-
jich realizací,“ konstatuje Petr Beitl. 

Více inspirativních informací naleznete na
www.praha6.cz/napadprosestku. 

(mh)

V bazénu bude tepleji. Plavecký bazén prošel letos v létě rozsáhlou opravou za 43 milionů korun z rozpočtu města, bez dotací. Rekonstruovala se střecha, zasklívala terasa, vyměňoval se
topný systém. Nové jsou saunovací kabiny, přibyly radiátory v atrakcích. V bazénu bude tepleji. Bazén je z roku 1986 a poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2001. Příští rok se bude pokračovat.

■ Fotozprávy

Jak vzniká nemocniční pavilon. Stavbu pavilonu intenzívní medicíny v nemocnici za 150 milionů platí město z rozpočtu. Během léta proběhly zemní práce, stavbaři odtěžili
zeminu, provedli přeložky sítí, osadili vodoměrnou šachtu a hřebíkovou stěnou zajistili stavební jámu. Nyní se tvoří podkladní betony a hydroizolace spodní stavby. Nejviditelnější je na
stavbě momentálně věžový jeřáb. Foto Miroslav Gorčík

Dotace na opravy v památkové zóně
Majitelé rodinných nebo bytových domů
v městské památkové zóně mohou stále žá-
dat o dotace z Programu obnovy městské
památkové zóny pro rok 2018. V programu
zbývá přes 1,2 mil. korun, žádost je možné
podat až do konce října. Podmínkou je, že
dům nesmí být kulturní památkou. 

„Dotační program města je určený pouze maji-
telům rodinných či bytových domů, které se na-
chází v městské památkové zóně, ale nejsou
kulturními památkami. Na opravy kulturních

památek z městské památkové zóny rovněž ak-
tuálně přijímáme žádosti o dotace, ale do do-
tačního programu Ministerstva kultury ČR, kde
je termín do 27. září,“ vysvětluje vedoucí oddě-
lení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Ha-
badová.

Pro rok 2018 je v městském programu aloko-
váno 1,5 mil. Kč, přičemž je možné žádat o 50%
dotaci, maximálně však 100 tis. Kč na jeden
rodinný či bytový dům. „Neinvestiční dotace
poskytuje město na zachování a obnovu auten-
tických prvků a konstrukcí, tedy na opravu

střechy, výměnu oken, obnovu fasády apod.,“
přibližuje Habadová s tím, že oprava, na níž je
dotace uplatňovaná, musí skončit nejpozději do
konce října roku 2019. V letošním roce bylo do-
sud podáno na oddělení dotací pět žádostí, z to-
ho byly schválené čtyři v celkové výši 290 tis.
korun. Žádosti o dotace je možné předkládat do
31. října na oddělení dotací. 

Bližší informace k programu jsou uvedené na
webových stránkách města www.mestojablo-
nec.cz v části Magistrát – Životní situace –
Památková péče. (jn)

28. 6. 2018 21. 7. 2018 13. 8. 2018

Foto Markéta Hozová Foto Michal Vele Foto Jiří Endler
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Národní téma: 
Společné dědictví, společné hodnoty
Termín: 8.–16. září v ČR, 
v Jablonci nad Nisou sobota 15. září

V sobotu 15. září se Jablonec nad Nisou opět
připojí k celoevropské kampani, jejímž cí-
lem je zvýšit povědomí o našem kulturním
dědictví. 

V devět hodin ráno se otevřou dveře většiny ze
sedmnácti zajímavých památkových objektů po
celém městě. V řadě z nich bude probíhat do-
provodný program – komentované prohlídky,
sportovní aktivity či kvízy pro zvídavé návštěv-
níky a na okružní jízdu po městě se opět vydá
historický autobus. 

Pro letošní rok je připraveno hned několik
novinek. Kino Junior představí v dopoledním
programu jeden ze svých tematických projektů
– Filmbrunch. Spolek Plac po loňském úspěchu
zopakuje komentovanou procházku městem,
která letos bude mimo jiné zaměřena na radni-
ci a její okolí. Radnice slaví 85 let od svého

otevření, a tak se hlavní pozornost zaměří prá-
vě na tuto funkcionalistickou dominantu měs-
ta. Nejenže budou zpřístupněny nově zrekon-
struované prostory, ale i větší část tradiční
úkolové trasy se odehraje právě v budově rad-
nice. Připomínkou osvíceného prvorepubliko-
vého starosty Karla R. Fischera bude také letošní
pamětní ražba, která vznikla ve spolupráci se
Střední uměleckoprůmyslovou školou a VOŠ.

Autorkami jsou studentky prvního ročníku obo-
ru Ražené medaile a mince Kristýna Nová a Ve-
ronika Adamcová pod pedagogickým vedením
Josefa Oplištila. Exhibiční ražba bude součástí
prohlídky prostor školy a získají ji i účastníci
poznávací úkolové trasy jako odměnu v cíli.
Oslavy výročí radnice vyvrcholí odpoledním
kulturním programem a především pokusem
o zápis do České knihy rekordů. Zúčastnit se
může každý, půjde o vytvoření živého řetězu
kolem budovy, který si předá Jablko pro radnici.

Novinkou mezi otevřenými památkami je
funkcionalistická vila architekta Heinricha
Kulky, kterou si nechal v letech 1933–34 posta-
vit primář jablonecké nemocnice Alfred Kantor
se ženou Karolinou. V roce 2017 město Jablo-
nec nad Nisou vilu koupilo s cílem zachovat ve
městě architektonicky výjimečný objekt. Na zá-
kladě časovaných vstupenek budou probíhat
prohlídky interiéru obytné haly. Vstupenky bu-
dou v omezeném množství dle kapacity prohlí-
dek k osobnímu vyzvednutí zdarma k dispozici
ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. září v turistickém
infocentru. (ph)

Program Dne evropského dědictví
9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa
Rodinná trasa s úkoly připomene prvorepubli-
kového starostu Karla R. Fischera a seznámí
návštěvníky s jeho nejvýznamnějším urbanis-
tickým počinem – stavbou nové radnice. Pro
získání odměny v cíli je nutné navštívit všech-
na místa, začít je možné kdekoli. Na prvním
bude k vyzvednutí pracovní list, který podrob-
ně popisuje úkoly. Ve vestibulu radnice získá
rodina nebo skupina mapu se zakreslenými
úkoly, kterých je po budově radnice více. Sta-
noviště s úkoly se uzavírají ve 16.30 hodin, odmě-
nu v cíli je možné vyzvedávat až do 17 hodin.

Stanoviště trasy: nová radnice – městská
knihovna – Muzeum skla a bižuterie
Cíl: přízemí Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových

10.00–11.00 Komentovaná procházka 
Společně po umění umístěném v jabloneckém ve-
řejném prostoru. Za spolek PLAC vás Jan Picko
provede po uměleckých objektech z 60. až 80. let
minulého století ve veřejném prostoru s přesahem
do pojednání o bezprostředním okolí jablonecké
radnice, zejména Mírovém náměstí. Sraz před ob-
chodním domem Central u plastiky Žena s nákupem.

9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak) 
Otevření památek pro veřejnost 
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
V kostele bude k vidění výstava Z Jizerských hor do
Českého ráje.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník
Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie
MY. V přízemní domu a v podkroví výstava Ze sta-
ré školy, v Městské galerii MY výstava Svět Josefa V.
Scheybala.

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–16.30. Zpřístupněno oddělení pro dě-
ti a mládež s možností prvoregistrací zdarma a zá-
bavnými úkoly.
13.00 Jsem obyčejný vesnický kluk z Lučan – před-
náška Jitky Noskové u příležitosti stého výročí zvo-
lení K. R. Fischera starostou Jablonce nad Nisou,
audiovizuální sál.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea
Výstava Zdeněk Lhotský: výběr z tvorby českého
skláře, světoznámého technologa a realizátora pro-
jektů v taveném skle. Výstava Jablonec nad Nisou –

mincovní město České republiky 1993–2018. Prů-
řez produkcí České mincovny u příležitosti oslav
25. výročí jejího založení a vzniku samostatné České
republiky. Stálé expozice Nekonečný příběh bižute-
rie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století. 

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, předsálí,
salonek, výtah páternoster v provozu, sekretariát
primátora, pracovna primátora, vystaveny městské
insignie, pamětní medaile a knihy, vystaveny bu-
dou šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let
od povýšení Jablonce na město.
Radnice slaví!
Již 85 let je jablonecká radnice otevřena veřejnos-
ti. Více na 13. straně.
13.00 – Dobová tančírna – Jazztet ZUŠ / tanec
v rytmu swingu v podání D..Swing
14.00 – Dobová tančírna– Swingový orchestr Vla-
dimíra Vláška / D..Swing
15.00 – setkání primátora P. Beitla se starostou
K. R. Fischerem
15.15 – předávání Jablka kolem radnice – pokus
o zápis do České knihy rekordů
15.50 – Izerína, pěvecký sbor seniorů

6. Kino Junior, ulice Jiráskova 
Otevřeno 10.00–14.00 hodin
Zpřístupněn foyer kina a kinosál
10.00 – Filmbrunch v prostoru kina 
12.00 – projekce filmu Víno nás spojuje – vstupné
zdarma
14.00 – degustace vína – vstupné 300 Kč (vstupen-
ky v předprodeji kin, kapacita omezena, více info
www.kinajablonec.cz)

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

8. Kostel Dr. Farského, náměstí
Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium,
prohlídky s průvodcem, od 11.00-12.00 zazní var-
hanní hudba v podání Jiřího Svatoše.

9. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00 hodin
Zpřístupněno jeviště, zvuková a světelná kabina -
s výkladem. V době příprav na představení uvidí di-
váci stavbu scény. 15.00 vernisáž výstavy Tajuplný
svět Žanety Elisové (akryl a kombinovaná techni-
ka), 19.00 Divadelní klub Jirásek Česká Lípa –
Legenda o lesích a lidech (představení ochotníků).

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Zpřístupněn interiér kostela, 13.00-15.00 informace
o varhanách a jejich záchraně přímo na kůru kos-
tela s průvodcem.

11. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
Otevřeno 9.00–14.00 hodin. Zpřístupněn interiér
kapličky s instalací k historii Mšena.

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

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, 
náměstí B. Němcové
Zpřístupnění kostela s průvodcem.

14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice
Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela a věže.

15. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého po-
rozumění. Historické snímky z Rýnovic – stálá vý-
stava fotografií. Korálková dílna s Lídou Dutou.
Tradiční dobové občerstvení.

16. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž, 9.30–15.00
– Pohybové aktivity pro zájemce: Z pohádky do po-
hádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otes-
tuj svou kondici pro dospělé. Cvičební obuv s sebou.

17. Kantorova vila, ulice Palackého
Volně přístupná zahrada, komentované prohlídky
pro skupinky 10 osob každou hodinu od 10 do 16
hodin – nutné vyzvednout si časovanou vstupenku
předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v TIC /
Turistickém infocentru, Kostelní 1/10 (Dům man-
želů Scheybalových) ve dnech 12. a 13. září od 9 do
17 hodin. Pouze do vyčerpání kapacity. (ph)

Den evropského dědictví 2018

Foto Miloš Lubas

Foto Miloš Lubas
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„Radnici postupně vracíme její podobu, ať už se
to týká jejího vnějšího vzhledu, tak interiérů.
Splácíme tak dluh našim předkům a zejména
architektu Karlu Winterovi. Radnice by měla
svým vzhledem město důstojně reprezentovat
a velmi mě těší, že se nám v uplynulém období
podařilo najít podporu i finance, aby se tak opět
stalo i v Jablonci,“ říká primátor Petr Beitl. 

Velký slavnostní sál byl v době svého vzniku
nejreprezentativnějším místem na radnici. Je
20,5 m dlouhý, 8,5 m široký a 7,1 m vysoký.
Čelní stěně dominuje plastika od jabloneckého
sochaře Franze Huba s motivy místního sklář-
ského a bižuterního průmyslu a městský znak.

Z radničního schodiště ve 2. patře vedou do
místnosti troje velké dubové dveře s ostěním
z travertinu. Nad nimi je umístěna galerie pro
padesát osob, na niž se vstupuje ze třetího patra.
Dveře po obou stranách přední stěny vedou do
zasedacího sálu č. 201 a velké posuvné dveře
na protilehlé stěně skrývají zasedací místnost č.
203, v níž v dnešní době zasedá rada města. 

Co skrývala dřevotříska
Během úprav radničních interiérů na konci 80.
let byly veškeré dřevěné dekorativní prvky na-
vržené architektem Winterem včetně dřevěné-
ho ostění, některých dveří a velkého předsed-

nického stolu na čelní stěně místnosti překryty
dřevotřískou a tehdy moderním umakartem.
„Současnou celkovou rekonstrukcí opět vrací-
me sálu jeho podobu ve stylu art deco tak, jak ji
navrhl architekt Karl Winter ve třicátých letech
minulého století. Navazujeme tak na další
úpravy radničního interiéru, které jsme po-
stupně provedli v minulých letech,“ říká primá-
tor Beitl a dodává, že nový sál bude opět nejre-
prezentativnější prostorou na radnici. 

Restaurátoři se letos na jaře nejprve zabývali
trojicí dvoukřídlých dubových dveří, kterými se
do sálu vchází ze schodiště ve 2. patře. V minu-
lých letech zůstaly průchozí jen ty prostřední,
postranní dveře byly zevnitř sálu schované za
umakartovým obložením. Poslední jednání za-
stupitelstva města se v zasedací místnosti kona-
lo 17. května letošního roku, to už byla sejmuta
část obložení a nad hlavami zastupitelů visely
kabely. Hned den na to pracovníci VPP vystěho-
vali nábytek, začala se rozkrývat podlaha a od-
straňovat zbytek dřevotřískových desek a uma-
kartu. Zároveň s tím také proběhla analýza
barevnosti stěn. Sál byl v průběhu let několi-
krát vymalován, naposled pistáciově zelenou.
V novém řešení převažuje původní vanilková
barva s bílými vpadlými a zelenými vystouplý-
mi linkami. Vanilková barva se objevuje i na
zdech v ostatních prostorách radnice.

Se světlem nad hlavou
„Parketová podlaha už byla dožilá a místy na-
padená hnilobou, proto jsme ji, stejně jako
v obou postranních zasedacích místnostech,
nechali kompletně vyměnit,“ říká tajemník
úřadu Marek Řeháček. „Z nábytku jsme zacho-
vali pouze čalouněné židle, které využijeme
jinde,“ dodává tajemník. Pět velkých lustrů, kte-
ré místnosti dominovaly a kterým se kvůli je-
jich vzhledu přezdívalo pampelišky, město pro-
dalo za 400 tisíc korun. „Původně jsme se pro
originální svítidla snažili najít uplatnění někde
v Jablonci. Jejich velikost a tvar ale užití v ji-
ném prostoru značně limitují, proto jsme se
rozhodli je nabídnout k prodeji,“ vysvětluje Ře-
háček. Nový majitel lustry využije pro prezen-
tační účely a minimálně jeden by měl zůstat
v Jablonci.

Nová stropní svítidla mají podle dochovaných
podkladů kvadratický tvar, stejně jako ostatní
dekorativní prvky interiéru zasedacího sálu.
Zakázku na jejich výrobu získala v Jablonci již
osvědčená firma Houska & Douda. Zatímco při
výrobě velkého lustru do zasedací místnosti
č. 201 nebo velkých svítidel na vstupní schodiš-
tě se pánové Houska a Douda museli spokojit
s historickými výkresy a některá technická ře-
šení si sami vymyslet, při zhotovení lustrů do
velkého sálu se mohli inspirovat i historickými
fotografiemi. Svítidla obdélníkového tvaru vy-
robená ze skla a mosazi tvoří skleněné trubky
a tyče, které, zavěšené od stropu dolů, svítí v ce-
lé ploše. Původní žárovky v nich budou v no-
vém a moderním řešení nahrazeny LED pásky,
které jsou jednodušší na údržbu a vhodnější
pro nasvícení celé místnosti. Historická podoba

Zasedací místnost
v novém kabátě

Ve velkém zasedacím sále ve druhém a třetím poschodí radnice, jehož sedm
vysokých oken dominuje jižní straně budovy, se pravidelně konají zasedání
Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Vzhledem k jeho kapacitě jej pro
různá školení využívají kromě oddělení magistrátu i externí subjekty.
Během letošního léta prochází zásadní rekonstrukcí. 

30. léta dvacátého století

Zasedací místnost před rekonstrukcí, listopad 2017 Začátek rekonstrukce, květen 2018 Rozebrané lustry tzv. Pampelišky, červen 2018
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Radnice slaví! Vytvoříme rekord?
„V letošním roce si připomínáme 85. výročí
otevření radnice a při této příležitosti jsme
na Den evropského dědictví v sobotu 15. září
připravili malou oslavu,“ prozrazuje Lucie
Kocourková z odd. školství, kultury a sportu. 

Budova radnice bude po celý den, od 9 do 17
hodin, přístupná a lidé tak budou moci nahléd-
nout i do míst, která běžně otevřená pro veřej-
nost nejsou. Pro děti a jejich rodiče je navíc při-

pravená soutěžní poznávací trasa, na níž mají
šanci se o radniční budově mnoho dozvědět.
V každém patře čeká na návštěvníky něco zají-
mavého. Kromě tradičně otevřené obřadní síně
a kanceláře primátora si lidé budou moci pro-
hlédnout vloni nově zrekonstruované zasedací
místnosti a také budou mít možnost nahléd-
nout do velkého zasedacího sálu, který bude
v té době před dokončením. Letos je opět po
dvouleté pauze otevřená i radniční věž.

„Veřejnosti ukážeme pamětní knihy, městská
ocenění, reprezentační šaty a spolu s kronikář-
kou budou mít lidé možnost zalistovat i jablo-
neckou minulostí,“ vypočítává namátkou Lucie
Kocourková. 

Radnice tančí
Od 13 hodin začíná program i na schodišti před
radnicí. Připravena je dobová tančírna s hudeb-
ním doprovodem Jazztetu jablonecké zušky
a Swingového orchestru Vladimíra Vláška. Tan-
ce z první poloviny 20. století předvede a zá-
jemce naučí tanečníci z D..Swingu. V případě
deště se tančírna přesune do vestibulu radnice.

Jablonečáci lámou rekordy
V 15 hodin všechny srdečně zveme, aby se za-
pojili do pokusu o zápis do České knihy rekor-

dů. „Obestoupíme radnici a budeme si předávat
štafetu. Tou bude skleněné jablko, jak jinak,
když jsme v Jablonci,“ vysvětluje Lukáš Fryd-
rych z Centra sociálních služeb, kde sami seni-
oři přišli s nápadem vytvořit na počest radnice
rekord. Zapojit se mohou všichni - děti, mladí
i dříve narození, čím víc nás bude, tím líp.
Přijďte i vy oslavit 85. narozeniny naší krásné
radnice!

(mh)

lustrů ale zůstane zachována. Kromě pěti vel-
kých lustrů, které budou ukotveny do původ-
ních úchytů, osvětlují zasedací sál také čtyři in-
teriérové sloupy s lampami umístěné po stra-
nách vstupních dveří. Celkové náklady na vý-
robu historických osvětlovacích těles jsou cca 3
miliony korun. 

Sál bude mít původní podobu i moderní
zařízení
Osvědčené sdružení restaurátorů, kteří praco-
vali už v menších zasedacích místnostech, se
podílí i na obnově velkého zasedacího sálu
včetně návštěvnické galerie ve 3. patře. Res-
tauruje se a doplňuje dřevěné obložení, před-
sednický stůl i reliéf se znakem města a motivy
jabloneckého průmyslu, jenž dominuje čelní
stěně sálu. „Veškeré původní prvky renovuje-
me, ty chybějící, jako například kryty radiátorů
nebo obložení pod okny, vyrábíme podle dobo-
vých fotografií a původních výkresů,“ říká res-
taurátor Jan Hrdina. Restaurátorské práce včet-
ně výroby chybějících prvků a jejich instalace
jsou vyčísleny na necelý milion korun. 

Zakázku na výrobu nábytku na míru získala
ve veřejné soutěži truhlářská firma z jižních
Čech. „Jedinými kusy nábytku ve velkém sále
byly podle návrhů architekta Wintera masivní
stoly a židle pro zastupitele a na vyvýšené po-
destě velký předsednický stůl se židlemi pro ve-
dení města. V tomto stole je vestavěná skříň,
kterou využijeme pro umístění informačních

technologií,“ vysvětluje tajemník Řeháček a do-
dává, že ambicí současné rekonstrukce sálu je
vrátit mu původní podobu podle Winterových
návrhů a výkresů. Kapacita sálu klesne ze sou-
časných 100 míst na 60, ale i to je dostačující.
Jablonecké zastupitelstvo má 30 členů. 

Aby nově zrekonstruovaný sál splňoval poža-
davky 21. století, je potřeba počítat i s existencí
moderních technologií. „Elektroinstalace a da-
tové kabely budou důmyslně skryty pod podla-
hou či za obložením tak, aby bylo možné
i v historickém prostředí sálu zajistit jeho
funkčnost a uspokojit požadavky na ozvučení,
kvalitní prezentace i on-line přenosy ze zasedá-
ní zastupitelstva,“ prozrazuje Řeháček.

Sál se, zatím ještě bez nábytku, návštěvníkům
poprvé otevře na Den evropského dědictví v so-

botu 15. září. V novém, kompletně hotovém sá-
le usednou až zastupitelé zvolení v říjnových
komunálních volbách. 

Pamětní deska Karla Wintera
Pro stavbu radnice na přelomu 20. a 30. let mi-
nulého století vypracoval architekt Karl Winter
více než tisíc plánů. Budovu včetně interiérů
rozkreslil do nejmenších podrobností. Velká
většina výkresů se dochovala, o to je soudobá
rekonstrukce jednodušší. Rada města zadala
návrh a výrobu pamětní desky tohoto pro Jab-
lonec významného architekta místnímu pat-
riotovi, akademickému sochaři Jiřímu Dostá-
lovi. Deska bude odhalena začátkem příštího
roku v radničním vestibulu. 

(mh)Pokládka podlahy, červenec 2018

Stav zasedací místnosti v srpnu 2017

Skleněné jablko, foto CSSFoto Jiří Endler
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
OPERA – HISTORIE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

11. 9. /úterý/ 14.00 hodin
ČESKÁ KRÁLOVSKÁ MĚSTA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

11. 9. /úterý/ 17.00 hodin
KAM AŽ DOHLÉDNEME
Astronomické okénko Martina Gembece.

15. 9. /sobota/ 9.00 do 16.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Více na 11. straně.

18. 9. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou
trenérkou Jiřinou Ziklovou na
možnosti, jaké skrývá vaše paměť.

18. 9. /úterý/ 17.00 hodin
NEZNÁMÍ HRDINOVÉ MLUVILI
I NĚMECKY
Svoji knihu představí autor Martin Krsek.

20. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OPEN HOUSE PRAHA
S cestovatelem Milanem Vikem projdeme
místy, která jsou běžně nepřístupná.

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

25. 9. /úterý/ 14.00 hodin
TOKIO
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

25. 9. /úterý/ 17.00 hodin
DALŠÍ TOULKY KRÁSNOU
UKRAJINOU
Cestovatelská beseda s Christou
Petráskovou.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Nové téma – DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
Podzimní semestr 2018 
(zahájení v úterý 2. 10. od 14 hodin)

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

NOVÉ VÝSTAVY

DOLNÍ SLEZSKO NA DOSAH RUKY
Své fotografie v prostoru schodiště
představí polský autor Piotr Miemiec.

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

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

3.–5. 9. /pondělí–středa/
INFORMAČNÍ DNY KE KROUŽKŮM
Informace a pomoc při elektronickém
přihlašování pro zájmové vzdělávání
na školní rok 2018/2019, informace
u jednotlivých pracovníků Vikýře

6. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
KROUŽKOFEST
V Centrálu.

od 17. 9. /pondělí/
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI
Od tohoto dne bude oficiálně zahájena
činnost jednotlivých kroužků, které byly

v průběhu zápisu naplněny, informace
u jednotlivých vedoucích oddělení.

21. 9. /pátek/ 17.00–20.30 hodin
ZDRAVÉ VAŘENÍ S KATKOU
Vaření s Katkou Halamovou, akce se
koná za finanční podpory LK v rámci
Ekoprojektu, informace a přihlášky
M. Šípková.

22. 9. /sobota/ 14.00–19.15 hodin
CHEMIE V POTRAVINÁCH
Zábavné povídání o potravinách a je-
jich obsahu, akce se koná za finanční
podpory LK v rámci Ekoprojektu,
informace a přihlášky M. Šípková.

27.–30. 9. /čtvrtek–neděle/
MORAVA NA POHODU
Cyklistický prodloužený víkend spojený
s prohlídkou sklípku a ochutnávkou
vín. Cena 3 700 Kč/osoba – zahrnuje
dopravu, ubytování, polopenzi, ochut-
návku... Bližší informace a přihlášky
P. Dostál.

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

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

3.–28. 9. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Pro děti od 3 měsíců
s doprovodem.

3.–28. 9. /každý všední den/ 
8.00–16.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Zájmové kroužky pro každou generaci.
Tanec, zpěv, výtvarné dílny, sport,
meditace… Vybere si každý.

3. 9. /pondělí/ 8.00–16.00 hodin
GOSPEL
Rád/a zpíváš a nemáš s kým? Baví tě
černošská hudba? Je jedno, kolik ti je.
Přijď se mezi nás podívat a zazpívat si
písně nejen z černošských kostelů.
Nejsme sice profíci, ale užíváme si to.

5. 9. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.

5. 9. /středa/ 16.00–18.30 hodin
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU
Pro rodiče malých miminek a pro
těhotné ženy. Výhody a nevýhody
nošení, základní úvazy.

11. 9. /úterý/ 17.00 – 20.00 hodin
DO NEMOCNICE INFORMOVANĚ
Seminář z projektu Podpoříte mě
v osvětě o Agnes Němečkové: legislativa
a práva pacientů, těhotenství a zásahy
do něj, porod domácí či ambulantní,
hospitalizace s dítětem, pediatři, EBM
– medicína založená na důkazech, od-
povědnost v nemocnici, kam se obrátit
se stížností a další.

12. 9. /středa/ 18.00–20.00 hodin
POVÍDÁNÍ O KOJENÍ
A ŠESTINEDĚLÍ
Interaktivní přednáška s laktační
poradkyní a psycholožkou
Ivou Klímovou.

13. 9. /čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v pomalém tempu v kombinaci
s tělesnou výchovou. Určeno pro
cvičence středního věku, osoby se
zdravotním oslabením i pro seniory.

14. 9. /pátek/ 16.30–19.30 hodin
MOHENŽODÁRO
Přijďte objevit svou vnitřní ženu.

17. 9. /pondělí/ 13.00–14.30 hodin
BABY MASÁŽE
Sblížení, důvěra, hlubší vazby, relaxa-
ce. Začátek 5-týdenního kurzu pro ro-
diče s dětmi od narození do 1 roku.
1 týden = 1 lekce, další lekce 24. 9.

18. 9. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
a VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady? Do
poradny se vám nechce jít? Přijďte se
poradit k nám. Individuální poraden-
ství zdarma.

19. 9. /středa/ 16.00–18.00 hodin
MÝDLOTVOŘENÍ
Přijďte si vytvořit do Jablíčka.

27. 9. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Setkávání těhotných a kojících maminek.

25. 9. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY
Workshop představující atestované
silikonové korálky značky Emaja, kde
si můžete za cenu materiálu vyrobit
šperky, dětská kousátka, klipy na
dudlík, kočárky a autosedačky,
přívěsky a další.

26. 9. /středa/ 10.00–12.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU
Přijďte se zdarma poradit o zdravém
pohybovém vývoji svých dětí s fyzio-
terapeutkou Markétou Matějčkovou.

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

5. 9. /středa/ 6.30–14.30 hodin
KURZ ZÁKLADNÍ NORMA
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz první pomoci pro širokou veřej-
nost, pro pracovníky, kteří odjíždějí do
zahraničí a potřebují mít platnou nor-
mu první pomoci, pro skupiny, které
chtějí prožít první pomoc zážitkem,
pro teambuldingové akce firem s ušle-
chtilým cílem (procvičit si první
pomoc prakticky). Vstup: zamluveno,
obsazeno, přihlášky 702 191 003.

20. 9. /čtvrtek/ 9.00–12.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-
městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Přihlášky předem na tel. 
702 191 003, nebo e-mailem 
dohnalova@cck-jablonec.cz.

20. 9. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku
v poskytování první pomoci. 
Přihlášky 702 191 003, nebo e-mailem
dohnalova@cck-jablonec.cz.

■ 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.

26. 9. /středa/ 13.30 hodin
WORKSHOP
Ubrousková technika.

■ Kostel sv. Anny
22. 9. /sobota/ 19.00 hodin
NOKTURNO PRO 2862 HLASŮ
Benefiční koncert pro varhany
v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
na Horním náměstí. 
Varhany: Albin Wirbel (Neugablonz,
Německo). 
Po koncertu se zájemce setkají
s A. Wirbelem a domácím Tomášem
Pospíšilem u varhan na kůru. 
Vstupné v dobrovolné výši bude použito
na opravu varhan. Akce se koná
v rámci zájezdu Bunter Bus/Pestrý
autobus organizovaného folklorními
skupinami D’Wertachtaler Kaufbeuren
a Gennachtaler Westendorf ve spolu-
práci s Římskokatolickou farností,
děkanstvím Jablonec nad Nisou
a s podporou Česko-německého fondu
budoucnosti. Pořadatel: Nadační fond
Jablonecké varhany. Info ke koncertu:
602 150 818 (Borek Tichý), 
info k nadaci: 605 216 112 (Jiří Kreisel),
www.jabloneckevarhany.cz.

Dvacátý Mšenský bazárek

22. 9. /sobota/ 8.00–12.00 hodin prostory ZŠ Mozartova 
Veřejná akce pro rodiče, na které můžete nakoupit či prodat dětské se-
zónní oblečení, obuv a sportovní potřeby. Stoly a židle jsou pro vás za-
jištěny. Rezervace místa telefonicky u Martiny Justové mob: 720 247
167, či e-mailem: lea.sirova@seznam.cz. Bazárek je pravidelnou akcí
každý rok vždy v lednu, březnu, květnu, září a listopadu. Poslední le-
tošní termín je 24. 11.
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■ Kulturní pozvánky

Přenosy Metropolitní opery v kině
Také letos přináší jablonecká kina sérii živě
vysílaných operních představení z Metropo-
litní opery v New Yorku. 

„Díky nejmodernějším technologiím tak má
i divák v Jablonci nad Nisou možnost zhléd-
nout v přímém přenosu špičkové operní umě-
ní,“ říká Jana Pěnčíková, jednatelka jablone-
ckého Eurocentra. 

Přímé přenosy operních představení se usku-
teční v kině Radnice vždy v sobotu od 18.45 ho-
din, a to v termínech:
6. října 2018 G. Verdi – Aida
20. října 2018 C. Saint-Saëns – Samson

a Dalila
27. října 2018 G. Puccini – Děvče ze Západu
10. listopadu 2018 N. Muhly - Marnie
15. prosince 2018 G. Verdi - La traviata

12. ledna 2019 F. Cilea – Adriana Lecouv-
reur

2. února 2019 G. Bizet – Carmen
2. března 2019 G. Donizetti – Dcera pluku
30. března 2019 R. Wagner – Valkýra
11. května 2019 F. Poulenc – Dialogy karme-

litek
Prodej abonmá i jednotlivých vstupenek v po-
kladnách jabloneckých kin i Eurocentra byl již
zahájen. (jp)

Dýňobraní v Domě vína
Již 13. ročník Dýňobraní se uskuteční 14. zá-
ří v Domě vína. 

„Jedná se o tradiční akci nadcházejícího pod-
zimu s atraktivním kulturním programem pro
celou rodinu. Dýně a Jablonec patří již neod-
myslitelně k sobě,“ říká Petr Krejčík z Domu ví-

na. K vidění bude přehlídka stovek vyřezáva-
ných dýní, které vytvoří děti z mateřských
a speciálních škol z Jablonce a okolí. Letošní té-
ma je Pohádkové bytosti. „Lidé mohou přinést
i vlastní dýně, případně si vyřezat výtvory pří-
mo na místě,“ upozorňuje Krejčík.

Vše vypukne v pátek 14. září v 15 hodin, kdy
začne zábavné odpoledne s dýněmi a soutěže-
mi pro děti. „Připravena bude dětská dýňová
diskotéka, chlazené lednické burčáky i gastro-
nomické speciality. V 19.15 rozsvítíme svíčky
v dýních a dýňový ohňostroj je plánován na
19.30 hodin,“ nastiňuje program Krejčík. V so-
botu 15. září se uskuteční přehlídka vyřezaných
dýní. Akce se koná pod záštitou statutárního
města Jablonec nad Nisou. Aktuální program
naleznete na webových stránkách www.dum-
vina.cz. (end)

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

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

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

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

Termín:
Čtvrtek 21. 9. 2017
11.00–12.00 hodin 

– Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin 

– Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodinách. 

Za porušení výše uvedené povinnosti může
Krajská veterinární správa uložit – dle § 71,
odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného zákona –
pokutu až do výše 10 000 Kč.

(red)

Ilustrační foto Graphis

Nabídka sportovních pořadů
Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu www.sportjablo-
nec.cz. O případných změnách zápasů
a jiných akcí rozhoduje pořadatel.
Ohlašování veřejné produkce, §20 a §23
autorského zákona o veřejné prezentaci
zvukově a zvukově obrazových výkonů
umělců, ohlašuje Ose a Intergramu pořa-
datel akce.

9. 9. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Na parkovišti městské haly a plavecké-
ho bazénu a v přilehlém okolí se koná
druhý ročník akce Jablonecká sportov-
ní neděle. Více na 18. straně.

FUTSALL
28. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FK KLADNO
II. liga západ, centrkurt.

JUDO
22. 9. /sobota/ 10.00 hodin
DOROSTENECKÁ LIGA
Pořáda Judo klub Jablonec

VOLEJBAL
30. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA – TUNIS
Přátelské mezinárodní utkání mužů.
Centrkurt

22. 9. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽACTVA
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz, www.sportjablonec.cz

1. 9. /sobota/ 9.00 hodin
UTKÁNÍ ŽACTVA LIBERECKÝ
KRAJ - SASKO - DOLNÍ SLEZSKO
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

15. 9. /sobota/ 10.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČECH
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

22.–23.9. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
MČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 
NA DRÁZE 2018
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

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

31. 8. /pátek/ 16.00 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO
Utkání kvalifikace MS ženy.

10. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO
Kvalifikace ME 2019 hráčů do 21 let.

15. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FK MLADÁ BOLESLAV
8. kolo FORTUNA : LIGA

22. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FK VIKTORIA PLZEŇ
9. kolo FORTUNA : LIGA

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

2. 9. /neděle/ 10.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SLAVIA PRAHA
Juniorská liga, 7. kolo.

8. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK PARDUBICE B
Divize skupina C, 5. kolo.

17. 9. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK TEPLICE
Juniorská liga, 8. kolo.

22. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – SK BENÁTKY N. J.
Divize skupina C, 7. kolo.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563, 604 647 315
Pravidelné cvičební hodiny v týdnu
od 10. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky
přímo před lekcí. 

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
úterý 17.30–18.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin
Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214, brezinova.dasa@gmail.com
Městská sportovní hala Jablonec n. N.

pondělí 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.
úterý 18.00–19.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.

19.00–20.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

středa 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
pondělí 18.00–19.00 hodin
BODYFORM – Posilování všech svalo-
vých skupin. Lektorka Dáša.
středa 19.00–20.00 hodin
P CLASS – Formování břicha, hýždí,
nohou. Lektorka Dáša.
čtvrtek 18.00–19.00 hodin
ZUMBA — Lektor Dan.

Cvičení vedou zkušení lektoři. V MH
začátek v pondělí 3. září, ohledně ter-
mínu v ZŠ Šumava nutné kontaktovat
lektorku Dášu mob. 603 812 214. Při-
hlašování na lekce není nutné, 1 lekce
za 60 Kč, celoroční permanentka 1800 Kč,
info: Dáša Březinová 603 812 214. 

Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221
Městská sportovní hala Jablonec n. N.
Cvičeni s Radimem
pondělí 18.00–18.50 hodin
Power-class
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení tě-
lesné a psychické kondice.
čtvrtek 18.00–18.55 hodin
KICKBOXAEROBIC
Cvičení pro ženy a muže, během
kterého se určitě nudit nebudete.

Kroužky:
Středa 16.00–17.00 hodin
VŠESPORTOVNÍ KROUŽEK
Tělocvična ZŠ Šumava, pro děti 5 až 14 let. 
Sobota
TURISTICKÝ KROUŽEK
Vždy v sobotu 1 × měsíčně, pro děti
5 až 14 let.
Pátek 15.00–17.00 hodin
GEOCACHINGOVÝ KROUŽEK
Vždy v pátek jednou za 14 dní.
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■ Z knihovny 
Protiklady a podobnosti
Jizerských hor a Českého ráje 
Na 128 stranách nové obrazové publi-
kace nakladatelství Buk připravil Sieg-
fried Weiss neobvyklé srovnání kraji-
ny Jizerských hor a Českého ráje. 

„Potěšit se snímky a záběry tohoto
známého fotografa krajiny domova lze
každý všední den ve studovně v příze-
mí knihovny, kde si zároveň můžete
prohlédnout i nově otevřenou výstavu
Dolní Slezsko na dosah ruky polského
fotografa Piotra Miemiece,“ tvrdí Zby-
něk Duda, ředitel knihovny v Jablonci
nad Nisou. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze každý všední den ve
studovně v přízemí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

Dolní Slezsko na dosah ruky 
Výstava polského fotografa Piotra Mie-
miece nabízí několik vybraných ná-
hledů do krajiny našich sousedů z Dol-
ního Slezska a potrvá na schodech staré
radnice od září do konce listopadu.
Piotr Miemiec pochází ze Slezska a rád
by ho návštěvníkům knihovny před-
stavil jako jedno z dalších krásných
míst na zemi, které stojí za poznání,
i když bývá často spojováno s průmys-
lem či znečištěným vzduchem. Proto
také vybral snímky turisticky atrak-
tivních cílů, které jsou na dosah ruky
od našich hranic. O tom se každý
z nás může přesvědčit na vlastní oči.

Jak se žije nadacím v České republice?
Je rozdíl, jaká jste nadace. Pokud jste nadace firmy,
které se opravdu daří, a to my jsme, tak dobře.
Máme jmění, jež do ní vložili před lety zakladatelé
a o něž se staráme a zhodnocujeme jej. Ročně roz-
dělíme a pomůžeme v regionu částkou 8 milionů
korun. Také máme své dárce z řad našich zaměst-
nanců i lidí z regionu a to je pro firemní nadaci dů-
ležité. Když lidé sdílí stejné hodnoty, chtějí pomáhat
přes nás a s námi. Věří nám.

Pomáhá nám také Veřejná sbírka – Křišťálové tvo-
ření pomáhá. Za čtyři roky její existence jsme moh-
li pomoci lidem a projektům za 600 000 Kč.

Malé nadace to mají složitější, proto soutěže a hod-
nocení nadací mezi sebou, podle mne, není férové.
Nemůže se hodnotit úspěch nebo rozsah nadací fi-
remních a těch malých, které většinou vznikly na
základě nelehké osobní zkušenosti.

Kolika projektům nebo lidem nadace ročně po-
může?
Finančně asi 550 individuálním případům, věcnými
dary zhruba dalším dvěma stovkám. Jednorázové
pomoci v řádech desetitisíců korun jsou určené na-
příklad na nákup nějaké pomůcky, na niž přispěje
zdravotní pojišťovna, a my dorovnáme zbytek. Po-
skytujeme i velké příspěvky třeba jabloneckému
Muzeu skla a bižuterie. Máme šest fondů, jejichž
prostřednictvím podporujeme různé aktivity, spolky,
kluby nebo pomáháme lidem v těžké životní situaci.

Preciosa se hlásí k místní sklářské minulosti a tím
je daný směr podpory. Cílem nadace je lepší život
v regionu, proto potřebujeme, aby tady lidé žili
a neodcházeli. A tak podporujeme vědomí dětí
o sklářské tradici od mateřských škol darovanými
perličkami ke tvoření, do základních škol kupujeme
například IT techniku, v oblasti středního školství
cílíme na odborné průmyslovky železnobrodskou,
jabloneckou a turnovskou, z vysokých jsme vybrali
regionální sklářskou katedru TUL a katedru skla
a keramiky na VŠCHT v Praze. 

Nadace Preciosa slaví čtvrtstoletí, co byste jí po-
přála do dalších let?
Nejvíce se nadaci daří, když může pomáhat. Za 25
let naší existence jsme pomohli již 250 miliony ko-
run. Jsme největší nadací v regionu a přeju si, aby to
tak zůstalo. Aby za námi bylo několik dobrých cha-
ritativních projektů a abychom stáli u rozvoje těch

nových, které pomohou lidem nebo tomuto kraji.
A samozřejmě bych si přála, abychom nemuseli
vlastně pomáhat vůbec. Aby vše, včetně státu, fun-
govalo, jak má, aby lidé byli zdraví a nadace nepo-
třebovali. To se asi nesplní. Tak tedy více těch, co
chtějí pomáhat, zájem lidí o dobrovolnictví u nás
v nadaci a hezké projekty. 

Co vás na téhle práci baví?
Ta praktická stránka nadace i ta emocionální. Sta-
rám se, aby v nadaci byly peníze pro potřebné pro-
jekty, byly správně rozdělené do fondů a taky správ-
ně rozdané, protože někdy pomoc žádají ti, kteří na
ni vůbec nemají nárok. To je důležité a uvědomuji
si, jak významné rozhodnutí firma Preciosa před
25 lety udělala, když se rozhodla mít svou nadaci.
Z přesvědčení. 

Nejnáročnější na této práci pak jsou individuální
žádosti lidí v těžké životní situaci, kdy poznáte jejich
osud. Setkáváme se s jejich postojem k životu, k si-
tuaci a jejímu přijetí či hendikepu. Naopak krásné je
vědomí, že děláte něco, co má smysl. Přišla jsem
z byznysu, kde je to hodně o výkonu a touze něco
dokázat a porovnávat se. To tady být nemůže. Niko-
ho nemůže porovnávat, srovnávat nebo radit. To ne-
funguje. Je potřeba mít nadhled a vědět, co se v re-
gionu děje.

Ředitelkou nadace jsem rok a půl a tím nejlepším
jsou setkání s různými lidmi z regionu, poznávání
jejich projektů i různých míst. Kontakty s lidmi z na-
dací, charit a spolků, organizací nebo i divadel či
samosprávy, za nimiž něco stojí, kteří něco dobro-
volně organizují, jsou úžasné. Cítíte to nadšení, pře-
svědčení i odhodlání. 

Jste žena a my ženy jsme někdy přecitlivělé. Ne-
podléháte emocím?
Emoce jsou v pořádku, jen vás nesmí válcovat.
Starám se o komunikaci nadace, sdílení zajímavých
projektů i příběhů. Také o peníze, účetnictví, smlou-
vy, audit, abychom vše měli v pořádku, a to mě drží
v realitě. Někdy si cíleně držím odstup od projektů,
abych uměla rozhodnout. Ale některé příběhy s vá-
mi zacloumají, tomu se nevyhnete. Se svými pocity
musíme v nadaci vědomě pracovat, nemůžeme si
s každým poplakat, ani si myslet, že pomůžeme
všem, To by nás zničilo. Lidé do nadace přichází pro
podporu, pro pomoc, někdy se chtějí jen vypovídat. 
A my si fakt musíme říct: je to naše práce. Nadace
v určité chvíli se svou pomocí končí, již více pomo-
ci nemůžeme. Tak to je. I my máme nějakou pra-
covní dobu a tu je třeba dodržovat. Je to ochrana pro
hlavu i duši. 

Chtěl vás někdy někdo jako nadaci zneužít?
Ano. Párkrát se to stalo. Většinou to poznáte hned.
Někdy až po čase, při vyúčtování. To se divím, jak je
možné, že jsem to neodhalila hned. Vždy jsme však
takovou situaci vyřešili dohodou, vrácením peněz
nebo jsme udělali lepší opatření. Vlastně jsme se dí-
ky tomu zlepšili. 

Ale taky si pak někdo přijde jen popovídat, říct,
jak se daří jeho projektu nebo rodině, poděkovat
a nic nechce. Pak vidím, že ta práce prostě má smysl.
Čím dál větší. 

Jana Fričová

Andrea Kroupová 
Má to stále větší smysl

■ Tvář Jablonecka

Doba je dobrá i zlá. Záleží na úhlu pohledu. Když přijdou problémy, hledáme pomoc.
Třeba u nadace. V Jablonci nad Nisou už 25 let pracuje Nadace Preciosa, jejíž současnou
ředitelkou je Andrea Kroupová. Vystudovala na liberecké univerzitě obory Technologie
textilu, Obchod a Marketing i pedagogiku. Letos soukromě dokončila šestileté studium
terapeutické metody kineziologie One brain.

■ Krátce
Mistrovství Evropy v lehké atletice
dorostenců v maďarském Győru ab-
solvovaly také dvě závodnice jablo-
neckého LIAZu. Svěřenkyně trenéra
Martina Michalského, atletka Vero-
nika Milotová, si vytvořila nový osob-
ní rekord v běhu na 400 metrů. Ve
štafetě získala stříbrnou medaile,
stejně jako Barbora Hůlková, sveřen-
kyně trenérky Dany Jandové. 

Zámek Czocha, foto Piotr Miemiec

Foto archiv A. Kroupové

Foto archiv M. Michalského



(17)

jablonecký měsíčník září 2018

Jablonecké podzimní slavnosti /21.–22. 9. 2018/
Jablonecké podzimní slavnosti 2018 pořádá
statutární město Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci s Eurocentrem.

Největší jablonecké městské slavnosti navazují
na tradici výročních jarmarků povolených roku
1808 císařem Františkem I. u příležitosti pový-
šení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu
na Mírovém náměstí se návštěvníci mohou tě-
šit na kulturní program, který bude probíhat
v centru města po celý pátek a sobotu.

Pátek a sobota 9.00–18.00 hodin
Stánkový prodej
Mírové náměstí, Podhorská ulice, vstup zdarma

Pátek 21. září

Mírové náměstí

10.00 Ruda Hancvencl. V jednom lese,
v jednom domku – loutkové divadlo

10.45 Wertachtaler Kaufbeuren (Německo) –
folklor, taneční soubor z partnerského
města

11.30 Jazztet ZUŠ Jablonec n. N. – jazz, swing
12.20 Wertachtaler Kaufbeuren (Německo) –

folklor, taneční soubor z partnerského
města

13.00 Stanley’s Dixie Street Band – dixieland
13.55 Squadra Sua. Happy Hour – pouliční

klaunské představení
15.00 Slavnostní zahájení
15.05 The Fugitives (Kanada) – folkrock
16.00 Squadra Sua. Soldates – pouliční

klaunské představení
17.00 Robert Křesťan & Druhá tráva

– bluegrass, folk

Sobota 22. září

10.00 De Facto Mimo. Kašpárek a drak
– loutkové divadlo

11.00 BlueNight – bluegrass
12.00 Andrea Ruilova-Barzola & Folhinha

Band (Ekvádor/ČR) – latinskoamerická
hudba

13.00 Ladybirds/Berušky – country, soul
14.20 Cink Cink Cirk. Dukto – pouliční

divadelní představení
15.30 Friling (Německo) – new swing, pop
16.50 Chris Bergson Trio (USA/ČR) – blues,

soul, roots music

Ekocentrum / areál Eurocentra

Pátek 21. 9. 

Dílnička pro objednané školy 9–12 hodin, pro
veřejnost 13–18 hodin (Výroba skřítků z lesních
plodů, ochutnávka různých odrůd jablek, na-
vlékání přírodnin atd.).

Foto Ivana Mošnová Foto Ivana Mošnová

O životě jedné republiky
Deset základních uměleckých škol Liberec-
kého kraje se spojilo a vytvořilo představení
ke stoletému výročí vzniku Československa.

Pořadatelem je ZUŠ Jablonec nad Nisou, režie
se ujala operní režisérka a dramaturgyně libe-
reckého Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová. Pre-
miéra bude 1. října v divadle v Liberci, reprízy
pak v divadlech v Železném Brodě, Turnově, Jab-
lonci nad Nisou a České Lípě.

Jablonecká základní umělecká škola, odkud
vzešel nápad, představení nazvané O životě jed-
né republiky připravila společně s dalšími de-
víti školami v kraji. „V Libereckém kraji pracu-
je dvacet základních uměleckých škol. Ta naše
se spojila s devíti z nich a finanční podporu pro
náš projekt jsme našli u krajského úřadu.
Jedinečné divadelní představení inspirované
událostmi a zajímavými okamžiky uplynulé
stovky let od vzniku Československa osobně
zaštítil krajský náměstek pro školství a jablo-
necký zastupitel Petr Tulpa,“ říká ředitel jablo-
necké ZUŠky Vít Rakušan a dodává, že hlavním
poselstvím akce je spolupráce. „Cílem je přede-
vším využít tvůrčí potenciál základních umě-
leckých škol a chuť do společné práce,“ připo-
míná.

Deset ZUŠek a renomovaná režisérka
V představení tak účinkují žáci ZUŠ Doksy, Jab-
lonné v Podještědí, Česká Lípa, Liberec – Frýd-
lantská ul. i Jabloňová, Jablonec nad Nisou a nad
Jizerou, Turnov, Tanvald a Železný Brod.

Autorkou a režisérkou je operní režisérka
a dramaturgyně Divadla F. X. Šaldy v Liberci
Linda Keprtová patřící mezi nejuznávanější
operní režiséry mladé generace. O jejích kvali-
tách svědčí Cena Nadace Leoše Janáčka, kterou
dostala už během studií na brněnské JAMU, je
držitelkou nejvýznamnější slovenské divadelní
ceny Dosky (2013), Cenu kritiků získala opě-
tovně v letech 2013, 2015 a 2017. Má zkušenos-

ti s dětskými herci, s nimiž nastudovala operu
Brundibár Hanse Krásy a scénické provedení
Mozartova Requiem.

Na finálním tvaru O životě jedné republiky se
však výrazně podílejí také pedagogové jednotli-
vých ZUŠ. Diváci na jevišti uvidí stylizovanou
procházku historií, deset zastavení připomene
některé charakteristické, veselé i chmurně za-
barvené okamžiky uplynulé stovky let. „ZUŠky
k tomu využívají všechny své výrazové mož-
nosti; v inscenaci se prolíná práce všech čtyř
uměleckých oborů – hudebního, výtvarného,
tanečního i literárně-dramatického,“ popisuje
Rakušan s tím, že každá ze škol zpracovala
konkrétní zadání, jež symbolicky reflektuje ur-
čité časové období a související společenské
události.

Předprodej od 3. září
Premiéra se odehraje v libereckém divadle F. X.
Šaldy 1. října od 19 hodin. Reprízy budou
v městských divadlech v Železném Brodě (4.
10.), Turnově (8. 10.), Jablonci nad Nisou (9.
10.) a v Jiráskově divadle v České Lípě (23. 10.)
vždy od 19 hodin. Vstupenky za 150 korun jsou
v předprodeji od 3. září v pokladnách jednotli-
vých divadel. (jn)

Po letní prázdninové pauze Klub Na Rampě
nabídne opět bohatý program. 

„Těšit se můžeme na hvězdy zahraniční i do-
mácí. Potřetí tu zahraje špičkový německý ky-
tarista Henrik Freischlader s novým hudebním
projektem, kolumbijský jazz-blues-rockabilly
přivezou exotičtí Hello Yak, z domácích sezonu
zahájí Květy a Tamdoletma, poté originální bas-
kytarista Pavel J. Ryba v duu, našlápnutá před-
kapela AC/DC Doctor Victor, legenda Vladimír

Mišík & ETC nebo s harmoniem frontman ka-
pely Traband Jarda Svoboda,“ vyjmenovává část
zajímavých akcí Milena Bauerová, dramaturgy-
ně klubu. 

Kromě koncertů chystají v Klubu Na Rampě
tradiční akce jako Horečka sobotní noci,
Hovory na Rampě – tentokrát o sarkofágu pro
dánskou královnu s výtvarníkem a sklářem
Zdeňkem Lhotským, Astronomická setkání,
Kvíz na Rampě. Nejmenší návštěvníky jistě po-
těší Pletené pohádky. „Divadlo nabídneme i vět-

ším. Bizarní kabaret o tom, že život škodí vám
i lidem ve vašem okolí – Poslední důvod, proč
se nezabít Divadla Pod Palmovkou,“ říká
Bauerová.

V dalších podzimních měsících je program
plný velkých hvězd a zajímavých akcí, napří-
klad Eric Steckel, Mydy Rabycad, Cash Savage
and The Last Drinks, Jakub Děkan, Layla Zoe,
Poletíme?, Krausberry a další. Určitě se proto
vyplatí dění v klubu sledovat. 

(end)

Klub Na Rampě v září

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou
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Mnoho sportů na jednom místě
Jablonecká neděle je skvělá příležitost pro
rodiče s dětmi seznámit se s mnoha mož-
nostmi aktivního trávení volného času
a činností téměř všech jabloneckých sportov-
ních oddílů a klubů, které se věnují práci
s mládeží. 

I letošní ročník Jablonecké neděle, který se u-
skuteční v neděli 9. září od 13 do 18 hodin, na-
bízí spoustu aktivit a bohatý doprovodný pro-
gram. Záštitu nad akcí převzal primátor města
Petr Beitl.

V letošním roce se k podpoře sportu v Jablon-
ci nad Nisou připojí přes třicet sportovních
a volnočasových organizací.

U stánku jabloneckých baseballistů si může-
te vyzkoušet odpal míčku nebo změřit rychlost
hodu. Házenkáři postaví trampolínu, ze které
můžete zkusit střelbu na bránu. Sportovní re-
kreační kluby Jablonec nad Nisou se vám před-
staví se svým projektem Děti na startu, kde
spolupracují s mateřskými školkami v našem
regionu. Pozvánku přijali i biatlonisté z SKP
Kornspitz Jablonec. Střelbu ze vzduchové puš-
ky vyzkoušíte u KSS LOYD Jablonec.

Také se můžete těšit na koně z TJ JO NISA,
kteří předvedou voltiž, parkur i drezuru. Vodní
záchranná služba zaujme ukázkou záchrany
tonoucího a dalšími technikami záchrany živo-
ta. Odvážní si mohou vyzkoušet jízdu na loďce
s TJ Delfín. 

Královnu sportů atletiku představí dva jablo-
necké kluby, a to AC Jablonec nad Nisou a TJ
LIAZ. Na celé akci nemohou chybět ani hoke-
jisté z HC Vlci a taktéž trenéři mladých nadějí

z FK Jablonec. Zástupce hned v několika spor-
tech bude mít i TJ Bižuterie (tenis, volejbal).
Také tenisová školička z TK Břízky najde hráč-
ský talent u vašich dětí. Adrenalin do žil na-
pumpují silní chlapy z Rugby Club Griffins
a veškeré pohybové dovednosti můžete prodat
u stánku Vem Camará Capoeira. To nejlepší na
tatami vám předvede Judo Klub Jablonec. Jak
to zvládnete s děrovaným míčkem, můžete
předvést u stánku florbalistů. Sportovní agentu-
ra FitKids zazáří se svým uměním na kolech.
I děti ne zcela sportem nadané se mají na co tě-
šit. Ve stánku Malířský ateliér si mohou vy-
zkoušet různé malířské techniky.

Na návštěvníky čeká rovněž bohatý dopro-
vodný program v podobě exhibice mnoha spor-
tů a slavných osobností.

Akci pořádá statutární město Jablonec nad Ni-
sou, Sport Jablonec, s. r. o., Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s., a SUNDISK, s. r. o.

(mm)

Přehled účastníků Jablonecké neděle

• AC Jablonec – atletický oddíl
(www.acjablonec.cz)

• ČLTK Bižuterie n. N. – tenisový klub
(www.cltkjbc.cz)

• FitKids – moderní sporty
(www.fitkids.cz)

• FK Jablonec – fotbalový klub
(www.fkjablonec.cz)

• FLORBAL Jablonec – florbalový klub 
(www.florbaljablonec.cz)

• IRON Fighters Kickboxing – fight klub 
(www.iron-fighters.cz)

• KSS LOYD Jablonec nad Nisou – klub
sportovní střelby (www.shooting-loyd.cz)

• Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou –
ragbyový klub (www.rugby-jablonec.cz)

• SKP Kornspitz Jablonec – biatlonový
a lyžařský oddíl (www.skpjablonec.cz)

• SRK Jablonec nad Nisou – sportovní
rekreační klub (www.srk-brizky.cz)

• Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou
– sportovní oddíl (www.sokoljablonec.cz)

• TJ Bižuterie – volejbal Jablonec 
(www.tjbizuterie.cz)

• TJ Bižuterie – barevný minivolejbal
Jablonec (www.volejbal.eu)

• TJ Delfín Jablonec – vodácký oddíl 
(www.tjdelfin.cz)

• TJ HC Jablonec n. N. – hokejový klub 
(www.hcvlci.cz)

• TJ LIAZ Jablonec – atletický oddíl 
(www.atletikajbc.cz)

• TK Břízky – tenisový klub 
(www.tkbrizky.cz)

• Vem Camará Capoeira Jablonec nad Nisou
– klub capoeiry (www.jablonec.vemcamara.cz)

• VZS ČČK Jablonec nad Nisou – oddíl
vodní záchranné služby (www.vzs-jablonec.cz)

• Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové 
(www.ateliernr.cz)

• ZKO č. 620, Jablonec nad Nisou – Lukášov
– Základní kynologická organizace

(www.cerberus.7x.cz)
• Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 

(www.baseball-blesk.cz)
• Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec n. N.

(https://randovka.cz/)
• Handball Jablonec n. N. CZECH REPUBLIC

(www.hazena-jablonec.cz)
• Dům dětí a mládeže Vikýř – středisko

volného času (www.vikyr.cz)
• Move your limits 

(www.moveyourlimits.cz)
• Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s. 

(www.judojablonec.cz)
• TJ JO NISA Jablonec nad Nisou, spolek 

(www.tjjonisa.estranky.cz)
• Free Time Activities, z. s. 

(https://radimstryncl.cz)
• Oddíl rybolovné techniky Castingu MO ČRS

Jablonec nad Nisou (http://rybsvazjbc.cz)

Týden seniorů aneb 100 kroků do minulosti
Na podzim, když listy na stromech změní
svou barvu, nastává období, které patří našim
seniorům. V týdnu od 24.–30. 9. 2018 bude
poosmnácté připraven bohatý společenský
a kulturní program. Těmito akcemi děkuje-
me starší generaci za odvedený přínos spo-
lečnosti a jejich rodinám.

Program tradičně zahájíme v pondělí v 16 ho-
din v kostele sv. Anny hudebním vystoupením
seniorského sboru Izerína a dětského pěvecké-
ho sboru Rolnička (ZŠ Liberecká 26). V úterý
25. 9. od 15 hodin bude v kině Junior připraven
klubový pořad s Naďou Urbánkovou. Ještě před
tím, v úterý dopoledne, otevřeme výstavu
v Malém sále Eurocentra nazvanou Tvořivé ru-
ce našich seniorů aneb 100 kroků do minulos-
ti. Výstava nabídne nejen umělecké výtvory se-
niorů, ale také předměty, které je obklopovaly
v průběhu života. 

Ve středu je připravený výlet do Jizerských
hor. Autobusy jsou zajištěné, cíl naší cesty je za-
tím tajemstvím. Ve čtvrtek se uskuteční ve vel-
kém sále Eurocentra akce Centra sociálních

služeb – Řepobraní, které, jak nám již název na-
povídá, představí tradiční českou plodinu. Řepa
prý léčí všechny neduhy. V pátek nás do jablo-
neckého kina Radnice pozve film Po strništi bos
z dílny Zdeňka a Jana Svěrákových. V neděli
30. 9. se od dvou hodin ve velkém sále Euro-
centra rozezní Cimbálová muzika Bohuslava
Eliáše. Bude hrát nejen k poslechu, ale hlavně
tanci. Přijďte se pobavit.

Týden seniorů pořádá statutární město Jab-
lonec nad Nisou ve spolupráci s Centrem sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., a s Euro-
centrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Detailní program bude uveřejněn na webových
stránkách města během první poloviny září.

Výzva – výstava
Pokud chcete i vy vystavit staré, ale vám milé
věci, kterými se z nostalgie obklopujete a pro
jejich krásu či pro jejich příběh, neváhejte
a přineste nám je. Rádi je vystavíme. Může se
jednat např. o staré rádio, stejně tak jako o vy-
šívaný ubrus po mamince či o stavebnici Mer-
kur, kterou jste dostali k narozeninám od ta-
tínka. 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat
L. Frydrycha (Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p. o., tel.: 774 722 942, e-mail:
specialista.va@centrumjablonec.cz), nebo L. Ko-
courkovou (SMJN, oddělení školství, kultury
a sportu, tel: +420 483 357 277, e-mail: kocour-
kova@mestojablonec.cz). (lk)

Vernisáž výstavy Z Jizerských hor do Českého ráje
v kostele sv. Anny, foto Petr Zbranek

Foto archiv Sundisk Foto archiv Sundisk



■ Ohlédnutí
Poznávání českých krás 
a historie
Letní seniorské aktivity jsou plné
procházek po okolí, výletů a po-
znávání českých krás. Na konci
července měli senioři možnost vy-
razit autobusem do dalekého Che-
bu, odkud si přivezli spoustu zážit-
ků. Cíl nebyl zvolený náhodou,
hlavním pojítkem byl totiž genera-
lissimus císařské armády Albrecht
z Valdštejna, který za svého života
působil na Českolipsku, Frýdlant-
sku a Jičínsku, tuto oblast rozvíjel
a podporoval. Pro historiky je život
a doba Albrechta z Valdštejna vel-
mi zajímavým tématem, dodnes se
různí názory, zda zamýšlel zradit
svého císaře, svrhnout Habsburky
a převzít českou královskou koru-
nu. Složitá situace vyústila v ú-
kladnou vraždu tohoto šlechtice,
vojevůdce a politika. Stalo se tak
roku 1634 právě v Chebu v jednom
domě na náměstí, kam směřovaly
první kroky jabloneckých seniorů.
Dále obdivovali náměstí jako tako-
vé, takzvaný Špalíček, tedy usku-
pení původně gotických domů, na-
hlédli do chrámu a vyšlápli si i na
hrad. Dalším možným vyžitím by-
lo Retromuzeum nebo káva a po-
sezení ve stínu, čehož mnozí
v horkém letním dni rádi využili.
Další zastávkou byly Františkovy
Lázně, kam bohužel už Albrecht
z Valdštejna, pravděpodobně na lé-
čení, nedojel. Krásně upravená
a čistá kolonáda, Františkův pra-
men, socha Františka i lázeňské
oplatky patřily mezi hlavní zájmy
výletníků. 

(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 zářijovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjablo-
nec.cz, v recepci spolkového domu
nebo na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

V sobotu 15. září bude v Jablonci
nad Nisou velmi živo. Koná se totiž
Den evropského dědictví, otevřené
budou dominantní památky včet-
ně současné budovy radnice, která
slaví 85. výročí. Od 13 hodin začne
před radnicí program, připravená
je dobová tančírna. Na 15. hodinu
se podle nápadu seniorů chystá
pokus o zápis do České knihy re-

kordů. Půjde o Darování křišťálo-
vého jablka nejdelším živým řetě-
zem. Všichni jsou zváni, čím více
účastníků bude, tím vyšší je šance
na zdolání rekordu. 

Představuje se Klub seniorů
Kokonín
V Jablonci nad Nisou je celkem
pět klubů seniorů, kde se mohou
senioři volně scházet bez nutnosti
registrace a bez členského poplat-
ku. Jeden z klubů se nachází
v krásné vile v Kokoníně, v ulici
Slunná. Senioři a seniorky nejen
z tohoto domu, ale i z nejbližšího
okolí, mají své takzvané „kavár-
ničky“ zpravidla ve středu od 13.30
hodin. Vždy se jedná o příjemné
setkání a povídání plné vzpomí-
nek. KS Kokonín je specifický také
tím, že tu s oblibou slaví narozeni-
ny všech členů. Někteří vyráží i na
výlety v rámci Jabloneckého škr-
pálu. Výhodou klubu je i přilehlá
zahrada s altánem, kde lze trávit

příjemné letní dny včetně grilová-
ní. Každý, kdo do klubu zavítal,
vždy odcházel příjemně naladěný,
v klubu totiž vždy vládne pohodo-
vá atmosféra. 

(km)
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„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel.: 774 722 945
4., 25. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

18. 9. /úterý/ 13.30 hodin 
Tvořivá dílnička – cvičebna. 

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
4., 11., 18., 25. 9. /úterý/ 13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

20. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
5. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Program na září a měření KT,
promítání fotografií – velký sál
CSS.

8. 9. /sobota/ 
Semilský pecen – odj. z AN
autobusem č. 101 v 8.15 hodin
směr Rychnov.

12. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda se senátorem
J. Zemanem – velký sál CSS.

15. 9. /sobota/ 
Den evropského dědictví –
program bude upřesněn.

19. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu, velký
sál CSS.

22. 9. /sobota/ 
Bramberk, odj. z AN autobusem
č. 104 v 10.45 hodin.

26. 9. /středa/ 14.00 hodin
Program na říjen, měření KT,
velký sál CSS.

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

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel.: 605 535 987
27. 9. /čtvrtek/ 
Autobusový výlet do Šluknova
a okolí, odjezd v 7.30 hodin
z Horního náměstí. 
Bližší informace a přihlášky 
do 20. 9. 2018 na tel. 483 313 677
nebo 602 630 913

Výlet do Chebu, foto CSS

Chebský hrad, foto CSS

KS Kokonín, foto CSS
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Lesní klub Muhu nově v Jablonci
Od září je v Jablonci nad Nisou v provozu
nový Lesní klub Muhu, který rozšiřuje na-
bídku alternativního předškolního vzdělá-
vání v regionu. Činnost klubu je inspirová-
na lesními školkami, které v České republice
získávají stále větší popularitu. 

Vzdělávací program lesních školek se odehrává
převážně venku a zázemí, často tvořené marin-
gotkou, chatkou či jurtou, slouží pouze k odpočin-
ku či dočasnému pobytu. Malé, věkově hetero-
genní kolektivy jsou pro mnohé rodiče vítanou
alternativou ke klasickým předškolním zaříze-
ním. Je kladen důraz na spolupráci školky a ro-
dičů, kteří se často různými způsoby podílejí na
chodu školky či společných akcích. Pobyt ven-
ku za každého počasí přispívá k fyzické odol-
nosti dětí, k posilování jejich imunity, k rozvoji
hrubé motoriky a kreativity. Práce s malým ko-
lektivem umožňuje pedagogům individuální
přístup k dětem. 

Jablonecký Lesní klub Muhu nabízí docház-
ku dětem ve věku 3–7 let. Maximální denní ka-
pacita je 16 dětí, které jsou v péči dvou pedago-
gických pracovníků. V prvních měsících klub

čeká třídenní provoz, jenž bude v budoucnu
rozšířen na pět dnů v týdnu. Účast rodičů na
programu během prvních dnů docházky jejich
dětí je vítána. Další nabídkou z adaptačního
programu je klubík Jdeme ven!, který se koná
jednou týdně a umožňuje i dětem mladším 3 let
účast na programu klubu v doprovodu rodičů.
„Chceme mít možnost individuálně pracovat
nejen s dítětem, ale i jeho rodinou, protože vě-
říme, že spolupráce rodin a vzdělávacích insti-
tucí je klíčová pro tvorbu zdravé komunity,“ ří-
ká koordinátorka klubu Marie Koudelková

a dodává: „Již na jaře jsme se začali scházet
s dětmi a rodiči, které náš projekt zaujal, a ve-
lice náš potěšil zájem i podpora z jejich strany.“
Jelikož je klub projektem neziskové organiza-
ce, je existenčně závislý na příspěvcích na pro-
voz, sponzorských darech a grantech. Svoji pod-
poru nabídlo již několik lokálních drobných
podnikatelů a provozovatelé klubu doufají, že
svojí činností zaujmou i větší firmy z regionu.

Klub Muhu je umístěn na okraji lesa v atrak-
tivní lokalitě Mšeno za třetí přehradou.
Rozsáhlý pozemek nabízí dostatek prostoru pro
zázemí, přírodní herní prvky, záhonky a komu-
nitní aktivity. Zázemí klubu je tvořeno dvěma
mobilními buňkami, které poskytují prostor
pro stravu, odpočinek a program za velice ne-
příznivého počasí. Jako v jiných lesních škol-
kách i v Muhu věří, že není špatného počasí, ale
je špatné oblečení. Právě častý pobyt v přírodě,
možnost prožívat roční změny a cykly, důraz
na volnou hru a intuitivní vzdělávání, individu-
ální práce s dětmi a rodinou vytváří komplexní
základ pro vývoj fyzicky, psychicky a sociálně
zdatného dítěte, které má jasnou představu
o vztahu člověka a jeho prostředí. (mk)

Marie Dvořáková má studentského Oscara
Ve středu 1. srpna přijal na radnici náměstek
primátora Miloš Zahradník filmovou reži-
sérku Marii Dvořákovou, držitelku student-
ského Oscara. Toto ocenění pro mladé reži-
séry každoročně uděluje Akademie filmového
umění a věd v americkém Hollywoodu. 

Mladá filmařka Marie Dvořáková se v Jablonci
narodila a prožila dětství. Přestože v současné
době pracuje v New Yorku, do Jablonce se ráda
vrací. Je absolventkou zdejší obchodní akade-
mie, na niž ráda vzpomíná. „Zdánlivě má eko-
nomická škola k filmové tvorbě daleko, ale díky
osvíceným profesorům a přístupu vedení školy
mi změnila život. Umožnili mi organizovat

a režírovat školní představení a moje filmová
cesta začala právě školním divadlem,“ prozra-
dila usměvavá filmařka. Neskrývala svou vděč-
nost a složila hold svým někdejším pedago-
gům. Po maturitě se Marie Dvořáková vydala
na FAMU a ve studiích režie pokračovala na
Tisch School of the Arts v New Yorku. Její hrané
a dokumentární krátké snímky získaly ocenění
na mnoha světových filmových festivalech.
V říjnu loňského roku převzala studentského
Oscara za krátký film Kdo je kdo v mykologii.
Jak by se mohlo zdát, nejedná se o medailon
slavného vědce, ale o trochu mysteriózní milost-
ný příběh. Marie Dvořáková se tak po Janu
Svěrákovi a jeho Ropácích stala po devět-
advaceti letech druhou českou držitelkou pres-
tižního ocenění americké filmové akademie. 

„Když jsem dospívala, trochu jsem se bála,
abych neztratila schopnost hrát si a žasnout.
Ale pak jsem ji našla ve filmech,“ řekla Marie
Dvořáková v Hollywoodu při převzetí ceny. 

„Využili jsme toho, že Marie tráví dovolenou
v Jablonci, a pozvali ji na radnici. Bylo to pří-
jemné setkání s okouzlující skromnou mladou
dámou, která nám ochotně vyprávěla o strastech
i slastech života s filmem,“ řekl náměstek Miloš
Zahradník. „Marie Dvořáková je příkladem pro
studenty a mladé lidi a je důkazem toho, že se
vyplácí rozvíjet svůj talent a jít si za svým

snem. Je obdivuhodné a inspirativní, jak doká-
že tvůrčí síla obstát v té nejtěžší konkurenci,“
dodal a nabídl sympatické režisérce možnost
spolupráce na každoročním předávání cen na-
daným dětem. 

Vedle zástupců města, náměstků Miloše Za-
hradníka a Lukáše Pletichy, se slavnostního při-
jetí na radnici účastnili přátelé a rodina mladé
režisérky. Nechyběly ani někdejší pedagožky Ma-
rie Dvořákové z jablonecké obchodní akademie.

„Ocenění mladé režisérky na radnici se nedá
srovnávat s cenou filmovou, ale jistě svědčí
o tom, že si Jablonec svých rodáků váží a vždy
je ve městě s radostí přivítá,“ konstatoval na zá-
věr Miloš Zahradník. (red)

Studentská setkání ve Zwickau
Partnerské město Zwickau v Sasku letos sla-
ví 900 let od svého založení. U příležitosti to-
hoto významného výročí se zde na přelomu
června a července konalo mezinárodní set-
kání mládeže nazvané Tage der Jugend.
Kromě studentů z obou jabloneckých gym-
názií se setkání v Německu účastnili také
mladí lidé z dalších partnerských měst
Zwickau z Německa, Ukrajiny, nebo dokon-
ce z Číny. 

Desetičlenné skupinky studentů ve věku 15–18
let z různých partnerských měst tak měly mož-
nost poznat jiné kultury a mentality svých vrs-
tevníků. K vzájemné komunikaci všichni s vět-

šími či menšími obtížemi využili němčinu.
Všichni se zúčastnili mezinárodní konference
mládeže, kde ve svých prezentacích představili,
jakým způsobem by mládež mohla nebo měla
ovlivňovat život ve svém městě. V nabitém pro-
gramu měli kromě prohlídky města a zmíněné
konference také různé workshopy, návštěvu
August Horch Muzea s úžasnou sbírkou histo-
rických automobilů, společné grilování a spor-
tování. Jablonecké studenty do Zwickau dopro-
vázeli učitelka Lenka Sejnová z Gymnázia Dr.
Randy a ředitel Jiří Kozlovský z Gymnázia
U Balvanu. Program, ubytování a stravu hradi-
lo studentům pořádající město Zwickau, město
Jablonec zaplatilo dopravu. (kh)

Foto Marie Koudelková

Foto Kateřina Hujerová

Foto archiv MMJN



(21)

jablonecký měsíčník září 2018

Pomoc pro rodiny s nemocným dítětem
Dvacet šest rodin z Jablonce nad Nisou
a dalších dvacet z Jablonecka již dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých andělů –
mohou všechny těžkosti zvládat lépe ales-
poň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o přís-
pěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato in-
formace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Někte-
rým rodinám poradí lékaři či sociální pracov-
níci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale
i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporu-
jí rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáh-

lo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onko-
logické onemocnění, selhání orgánů, vážné
metabolické poruchy, těžká kombinovaná po-
stižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou
fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjme-
novaná onemocnění je možné také pomoci dě-

tem, které se potýkají se vzácnými onemocně-
ními a s těžkými kombinovanými poruchy
(mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dět-
mi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodi-
čů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci
více než 5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již za-
jistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat,
Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte.

(red)

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/

Nedávno se na jednání zastupitelstva objevilo
téma participativního rozpočtu. Vladimír Opatr-
ný vznesl interpelaci na náměstka pro ekono-
miku města Miloše Veleho, zda počítá se zave-
dením participativního rozpočtu. Odpověď zněla,
že prostředky vyčleněné pro participativní roz-
počtování nelze utratit bez další kontroly, takže
s tím nepočítá.

Jenže ona kontrola je nutnou součástí fungu-
jících participativních rozpočtů. Je tedy na místě
popsat, co to participativní rozpočet je, k čemu
je dobrý a jak funguje. Jde o moderní přístup
k rozpočtování, který zapojuje občany do roz-
hodování o tom, co se bude v jejich čtvrti reali-
zovat. Pomáhá přesně zacílit menší investice
města a rozvíjet vztahy uvnitř místní komunity.
Lidé si tak na vlastní kůži vyzkouší, že mají
reálnou šanci prosadit to, co v daném místě

skutečně nejvíce potřebují či chtějí. Výsledkem
je větší zájem občanů o veřejné dění.

V rozpočtu města se pro každou čtvrť podle
její velikosti a počtu obyvatel vyhradí přesná
částka, ze začátku např. 200 až 300 tisíc korun
na čtvrť, další roky případně více. Občané v urče-
ném čase navrhují konkrétní úpravy, projekty
či akce v jejich čtvrtích. Podmínkou zpravidla
bývá, že musí jít o úpravy na pozemcích vlastně-
ných městem (např. nové lavičky, altán, vylepšení
hřiště) anebo o nekomerční akce (např. dětský
den, oslavy slavného rodáka). Úředníci města po-
té návrhy zkontrolují a případně opraví rozpočty
a termíny, aby byly reálné. Některé návrhy mo-
hou také vyřadit, např. pokud jsou nelegální ne-
bo obsahují investice do soukromých pozemků.

Z takto upravených návrhů pak v každé čtvr-
ti lidé tam žijící vybírají ty nejlepší. Posléze sa-

mo město vítězné návrhy na své náklady a svý-
mi silami realizuje, takže peníze i kvalita reali-
zace jsou pod plnou kontrolou města. Tato pra-
xe funguje už dlouho nejen v Americe, ale
i v mnoha městech v sousedním Polsku a už se
šíří i u nás, např. v Semilech, Praze 7 či v Čes-
kém Krumlově. Žádné administrativní překáž-
ky pro zavedení participativního rozpočtu tedy
nejsou, a tak bychom se ho mohli dočkat
i v Jablonci. My ho rozhodně podpoříme.

Článek vznikl ve spolupráci s Petrem Klápštěm,
členem výboru pro územní plánování a strategii
rozvoje města a specialistou na projekty se
zapojením veřejnosti

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Participativní rozpočet – když o své čtvrti rozhodují občané

Participativní rozpočet – druhá strana mince
Bylo by krásné, kdyby vše šlo tak, jak pan za-
stupitel Jakub Macek a Ing. arch. Petr Klápště
líčí. Krásná teorie, košatější praxe. Ne všechny
místní části města jsou na tuto novinku zralé.
Předpokladem jsou osadní výbory v místních
částech, nejnižší stupeň samosprávy. Máme ve
městě už čtyři. Nejstarší v Proseči, dále pak
v Kokoníně, ve Mšeně a nově i v Rýnovicích.
První dva jsem inicioval. Ale radost mi dělají
jen ty tři novější. Podílí se na společenském ži-
votě, jsou partnery radnice, rádi jim vycházíme
vstříc. Z jejich podnětů se už uskutečnila řada
akcí. A další se řeší. V Kokoníně čistička, kana-
lizace, kulturní dům a kaple. Připravujeme i le-
sopark. Ve Mšeně úklidy kolem přehrady, výjezd
z ul. Mládí do ul. Palackého. Dále rozsvěcení
vánočních stromečků, opravy křížků. Vše s mno-
hem větším objemem peněz než oněch 300 ti-

síc. Na rozhádané Proseči se ale nedaří, souse-
si nejsou schopni dohody. Promarněná léta. Ne-
slavně skončily i pokusy o výbor pro centrum
města. Zbylé části města zatím spí, nejsou tam
tak všestranně aktivní lidé. 

Osadní výbor má být partnerem radnice, za-
stoupení v něm má být vyvážené. Nemůže být
opozicí vůči zastupitelstvu či nástrojem politic-
kých stran, které neuspěly ve volbách. Anebo
místem, kam si lidé chodí řešit své soukromé
příběhy. Vnímání lidí ve výboru k potřebám
čtvrti musí být širší. A pak to funguje.

Máme zkušenosti, že to, co lidé ve čtvrtích
nejvíce potřebují a chtějí, rozhodně nejsou ak-
ce za 200 až 300 tis. Kč. Ale systémové věci za
podstatně více peněz. Vyřešení většiny podnětů
žádá regulérní projektovou dokumentaci v ná-
ležité kvalitě. Vyjádření správců sítí, rozpočty,

územní souhlas či stavební povolení. To trvá
déle než rok. Pokud se přidá navíc reálné plá-
nování s občany, trvá to ještě déle. A termíny se
nestíhají. Jako třeba lesopark v Kokoníně.

Participativní rozpočet námětem k diskuzi
určitě je. Je však potřeba také vědět, že pak bu-
de muset být navýšen počet úředníků na komu-
nikaci s výbory, administraci podnětů, přípravu
a realizaci projektů. To bude agenda na mini-
málně dvě až tři nová systémová místa, což
znamená skoro 1,8 mil. Kč ročně navíc na pla-
ty. A to je ta druhá strana mince.

Ale za mne, proč ne. Aktivní lidi ve městě po-
třebujeme. Pouze ti nás někam posunou, chce-
me-li tu jednou mít to Rakousko nebo Ba-
vorsko. My se tímto směrem jít snažíme. 

Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Foto archiv Dobrý anděl.
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PRODEJNA KAMEN, KRBŮ A GRILŮ
jediná v Jablonci nad Nisou a okolí

n a b í z í :  
• materiál k dopojování kamen,

na obestavby krbů a rozvody vzduchotechniky
• krbové nářadí, skla pod kamna

• špičkové švédské sekery Hultafors
• pro dámy svíčky z USA Village Candle

V prodejně sídlí také kominictví Doležal
– veškeré kominické služby, tj. čistění,
revize, vložkování a stavba komínů.

Vilová 3 
Jablonec nad Nisou
tel. 777 198 763

www.kominictvi.com
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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

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 zdra-

ví. 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, shrnovací.
POUZDRA od 4 500 Kã, OKNA dvefie plast –40%.

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA.
Vchodové dfievûné dvefie –20 %,

V˘prodej nov˘ch 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, TOâENÉ PIVO, 

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

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

AKCE: Kã 800–1 200/auto!!!
certifikované brzdové centrum ATE
– super ceny!!! antikorozní nástfiik 

podvozku a dutin zn. DINITROL
(vã. demont. plast. podbûhÛ, poctivá, 
profi práce) ve‰keré opravy osobních 

a dodávkov˘ch vozidel, 
spolupráce s poji‰Èovnami

www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

REINSTAL – PAÎOUT: 
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

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

RADONOV¯ PRÒZKUM 
– GEOFYZIKA, GEOLOGIE

Stanovení radonového indexu pozemku
Mgr. Petr Karásek, tel.: 602 181 157 

e-mail: petr.karasek@atlas.cz
www.radon-karasek.cz

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY pro RD i firmy
– na klíã – dotace

tel.: 737 248 336, www.asola.cz
CZ Patriot s. r. o.

Opletalova 9, Jablonec n. N.

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST 
KALENSK -̄TRANS, s. r. o.

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E • profesní prÛkaz 
• kartu do digitálního tachografu

• praxi • spolehlivost
Nabízíme:

• nov˘ vozov˘ park • mûsíãní pfiíjem 
35–40 000 Kã • tfiináct˘ plat

• pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
• pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
• stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

V¯TVARN¯ ATELIÉR DUHOV¯ STROM
Jablonec nad Nisou

pololetní v˘tvarné kurzy pro dûti ‰kolního
vûku, hravé a barevné tvofiení 

pro rodiãe a dûti pfied‰kolního vûku
Lucie Halamová – 604 595 670

www.duhovystrom.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 21. rokem otevírá jazykové kurzy

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

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

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

(32 t˘dnÛ = 64 vyuã. hodin)

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

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
JARO 2019

Tel. 603 512 887
Facebook

Pfiihlá‰ky a informace na stránkách

www.tanecnisvoboda.cz
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY,
KŘOVINOŘEZY 

A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
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


