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S tichou vzpomínkou
V září letošního roku žije jablonecký magistrát nároč-
nými přípravami na komunální a senátní volby, které
se uskuteční ve městě a na území jeho správního ob-
vodu první říjnový víkend; a v případě voleb do
Senátu pak ještě víkend další. Do zajištění těchto vo-
leb, na organizaci jistě nejsložitějších, je zapojen té-
měř každý pracovník úřadu a všem kolegům mohu
již nyní za vysoce profesionální přístup poděkovat. 

Příprava na konání voleb je o to náročnější, že ne-
může omezit fungování ostatních agend úřadu.
Jednou ze záležitostí, na kterých se tak neméně čile
pracuje, je obnova připomínek na jablonecké muže
padlé v první světové válce. Letos na podzim totiž sla-
víme nejen sto let od vzniku Československé republiky,
ale také stejně kulaté výročí ukončení první světové
války. Město Jablonec nad Nisou se již před několika
lety rozhodlo připomenout zhruba tisícovku zdejších
obyvatel, kteří v tomto do té doby nejstrašnějším vá-
lečném konfliktu padli, zůstali nezvěstní či zemřeli na
útrapy a zranění z bojů. Celkem na osmi místech jim
byly v časech první republiky postaveny památníky,
které měly na věčnou památku a snad i jako výstrahu
žijícím uchovávat jejich jména. Vytvářeli je špičkoví
umělci té doby; jména Hemmrich, Hub, Günther či
Wenzel byla zárukou kvality zpracování takových děl.
Další válečný konflikt byl ovšem příčinou, že většina
těchto památníků byla po jeho skončení zcela zničena
či z nich byly alespoň odstraněny německé nápisy.
Bylo to v té době pochopitelné, ale namnoze absurdní,
jablonečtí padlí totiž zdaleka nebyli jen německy ho-
vořící muži – na pomnících byla nezanedbatelná část
typicky českých jmen. 

Sto let je dostatečná doba pro smíření, a tak se měs-
to rozhodlo vrátit do svých jednotlivých částí tichou
vzpomínku na lidi, kteří zde žili, pracovali pro jablo-
neckou prosperitu a poté položili svůj život za monar-
chii, která se krátce na to zhroutila. Obnoven byl tak
pomník na Dobré Vodě, Háj hrdinů pod Kynastem, do-
končuje se restaurování paseckého pomníku, zhoto-
veny jsou i pamětní desky se jmény padlých, které bu-
dou navráceny ke kostelům ve Mšeně a Rýnovicích;
připravena je i kompletní obnova pomníků v Ko-
koníně a Lukášově. Šlo vesměs o velmi náročné akce,
do nichž byla zapojena řada lidí, neboť se mimo jiné
složitě dohledávala jména padlých, řešil se vzhled
památníků, estetická autenticita nápisů. Nejvýznamněj-
ší akcí je pečlivá oprava velkého památníku v Tyršo-
vých sadech. Po mnoha desetiletích jsou na něj na-
vráceny kvalitně zpracované desky se jmény více než
osmi set obětí Velké války. Může se nám dnes zdát být
pouhou minulostí. Jenže při čtení těch jmen člověka
zamrazí. Toto nejsou žádné zaprášené dějiny: řada
kolegů z úřadu i dalších Jablonečanů má stejná pří-
jmení. Najdeme zde muže z dodnes existujících rodin,
čteme tu jména padlých otců a synů, mrtvých souro-
zenců, v jednom případě dokonce trojčat. Až na těch
jménech si člověk uvědomí míru hrůzy, kterou válka
přinesla do jabloneckých rodin. Dávná historie se na
těch deskách propojuje s realitou a působí v čase sou-
časného klidu a prosperity jako neúprosné varování.
Je proto moc dobře, že se město Jablonec nad Nisou
rozhodlo k velkorysému kroku a věnovalo svým pad-
lým po sto letech tichou vzpomínku.

Marek Řeháček, tajemník MMJN

Sobota 15. září 2018 se do historie města zapíše jako den, kdy se v Jablonci podařil český rekord. 411 lidí vytvořilo kolem radnice živý řetěz, kterým
si předávali křišťálové jablko – Jablko pro Jablonec. Prvním článkem byl starosta K. R. Fischer, který vedl město v letech 1918–1934, poslední jablko
přebíral současný náměstek primátora Miloš Vele. Na snímku starosta Fischer s chotí a náměstek Vele s dívkou v šatech města. Foto Milan Bajer

Původní podoba památníku
v Tyršových sadech. Foto archiv MMJN
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Parkoviště pro osobní automobily i kamiony,
otočka autobusů MHD a zastávka, toalety pro
řidiče, chodník. To vše musí být zahrnuté do
nového projektu na území sousedící s firmou
IMP. Jeho součástí by mělo být také zrušení di-
voké skládky, revitalizace zeleně a vodního to-
ku. Zástupci jabloneckého magistrátu v čele
s náměstkem pro rozvoj Lukášem Pletichou
však oslovili místní obyvatele, aby sami přine-
sli do zadání projektu své připomínky. 

„Přicházíme v době, kdy jsme ještě neoslovili
projektanty a nedali jim konkrétní zadání na
plochu, jež se uvolnila po změně způsobu od-
kanalizování dolního Kokonína. Víme, co tady
určitě musí být, ale jak to bude, aby výsledek
nebyl pro sousedy problematický, na tom jsme
se přišli dohodnout,“ říká náměstek Pleticha. 

Nepřehledné území
Nebezpečné parkování kamionů, které přijíždí
pro zboží do firmy IMP, absence hygienického
zázemí pro řidiče, chybějící přechody, nepře-
hledná dopravní situace – to vše je dlouhodobý
problém, který Kokonínští řeší na tradičních
setkáních primátora a jeho náměstků s občany.
„Chceme, aby se tu lidé cítili dobře a bezpečně,
aby se nebáli o své děti, které tudy chodí do
školy. Proto jsme tuto schůzku svolali,“ vysvět-
luje Lukáš Pleticha. 

Pozvání na setkání s Kokonínskými přijal
i zástupce firmy IMP, Pavel Vaculík, který po-
psal výrobní program, konstatoval, že společ-
nost v současné době zaměstnává 230 lidí a dá-
le se rozrůstá. Je tedy významným zaměstnava-
telem ve městě, se stěhováním areálu nepočítá,
iniciativu města na řešení veřejného prostoru
vítá a chce být dobrým i vstřícným sousedem. 

„I proto jsme se rozhodli pro výstavbu nové
vrátnice s příjezdem rozšířeným o pět metrů,

který umožní stání tří kamionů ve směru vjez-
du a bezpečný výjezd dalšího z našeho areálu.
To dosud nebylo možné,“ konstatoval Vaculík.
To, že kamiony do jejich areálu vjíždět budou
i v budoucnu, označil za neměnný fakt. Stejně
tak je nutné, aby dalších minimálně pět kamio-
nů mělo možnost zaparkovat před areálem.
„Snažíme se příjezd kamionů k nám načasovat,
ale protože obchodujeme téměř s celou
Evropou i s dalšími zeměmi světa, jezdí k nám
vozy opravdu z daleka, a tak není možné naplá-
novat příjezd přesně na minuty,“ připomíná
Pavel Vaculík. 

Někteří řidiči přijedou v noci nebo v brzkých
ranních hodinách a musí mít  možnost zapar-
kovat i vně areálu. A tady vyvstává také potřeba
hygienického zázemí, aby si nemuseli odskako-
vat do porostu k Mohelce. 

Chodník, toalety, zeleň
„Proto jsme stanovili pět požadavků, které na
projektovanou plochu máme. Parkování osob-
ních vozů i kamionů, toalety, chodník, zeleň,
zastávka MHD. O další tipy na podobu území
jsme požádali místní, kteří tu žijí,“ zopakoval
náměstek primátora. 

Čtyřicítka obyvatel Kokonína se tak zamysle-
la a ze společné debaty s odborníky z města
i zástupce IMP vzešly požadavky, které jsou se-
řazené podle míry priorit. (jn)

Kokonínští spolupracují
na zadání pro projektanty

Ochrana životního prostředí a spodních vod, nové chodníky, izolační zeleň 
– to jsou některé z požadavků, které si přejí vložit do zadání projektu na přeměnu
pozemku u kokonínské firmy IMP její sousedé. Pozemek byl původně určený
pro výstavbu čističky odpadních vod. S novým řešením kokonínské kanalizace
s přípojkou na rychnovskou čističku se pozemek uvolnil pro další rozvoj.

Požadavky do zadání k projektu 
území u firmy IMP v Kokoníně

1. Ochrana životního prostředí – odklizení skládky,
revitalizace zeleně.

2. Chybějící chodník vybudovat až po hranici ka-
tastru Jablonce nad Nisou, tedy po ulici Boční
a Rychnovskou.

3. Vznik vodní plochy v zeleni, zapojení Mohelky
a ochrana spodních vod před znečištěním z par-
koviště.

4. Zasadit izolační zeleň i v ploše parkoviště, vyřešit
ochranu proti hluku nejraději také přirozenou for-
mou zeleně. Přehodnotit parkování osobních aut. 

5. Parkování pro kamiony na veřejné ploše konkre-
tizovat pouze na vozy zajíždějící do IMP a omezit
je jen na pět parkovacích míst. Zastávku MHD po-
sunout dále ve směru na Rychnov u Jablonce n. N.

6. Ke zřízenému hygienickému zázemí pro řidiče
kamionů i MHD stanovit správce. Vytyčit pře-
chod pro chodce.

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Moderní návrat 
k historii 
Radnici, jedné z architektonicky
nejvýznamnějších budov ve měs-
tě, postupně vracíme její podobu.
Splácíme tak dluh našim před-
kům a zejména architektu Karlu
Winterovi. Radnice by měla město
důstojně reprezentovat, a proto
mě velmi těší, že se nám k tomu
podařilo najít podporu i finance.

Rekonstrukce budovy začala už
v minulém volebním období pře-
stavbou vinárny Boccaccio na
archiv a úpravou parteru na mo-
derní informační centrum. Násle-
dovaly opravy či výměny oken.
Práce rozdělené do osmi etap vyšly
skoro na 14 milionů korun a město
na ně získalo téměř čtyřmiliono-
vou dotaci z ministerstva kultury. 

S opravami fasády jsme začali
v roce 2016 na západní straně
a věži. V roce 2017 započala opra-
va jižní a východní strany radnice.
Obě byly dokončené letos, nyní se
pracuje na té severní, jež získá fi-
nální podobu příští rok. Zatím si
obnova radniční fasády a věže
včetně oken vyžádala téměř 26
milionů korun. Ale pohled na ni
určitě stojí za to. 

Velké proměny se dějí také v in-
teriérech. Letos prochází obnovou
velký zasedací sál zastupitelstva
sahající přes dvě patra. Rekon-
strukce za cca 9 milionů vrátí sá-
lu původní podobu dle návrhu
arch. Wintera včetně nábytku
a výmalby stěn. Kompletní výmě-
nou prošla parketová podlaha,
restaurátoři obnovili a doplnili
dřevěné obložení i kryty radiáto-
rů, opravili předsednický stůl i re-
liéf se znakem města a motivy
jabloneckého průmyslu od Franze
Huba. Vracíme se i k původnímu
osvětlení sálu replikami kvadra-
tických svítidel včetně čtyř interi-
érových sloupů s lampami po
stranách vstupních dveří. Skryté,
ale přítomné, budou samozřejmě
moderní IT technologie. 

Náročnou rekonstrukcí v hod-
notě 3 milionů včetně výroby ná-
bytku prošly v minulých dvou le-
tech také obě sousední zasedací
místnosti a za zhruba 400 tisíc ko-
run je opravená do podoby ryze
pracovní zasedačka ve třetím pat-
ře. Ve vestibulu jsou nové čtverco-
vé lucerny za více jak 400 tisíc, na
které v době stavby kvůli nedo-
statku peněz už nedošlo, a nad
vstupním schodištěm je od pro-
since 2016 nově umístěný znak
města. Radnici se nám podařilo
opět vrátit její původní krásu a já
děkuji všem, kteří se na tom podí-
leli. Petr Beitl, primátor

Jak vypadá osm let primátora? Co vidíte, když se
ohlédnete?
Za osm let ve vedení města se mně a mým kolegům
podařilo nejen nastartovat, ale rozvinout a udržet
městskou ekonomiku na velmi dobré úrovni. Jablo-
nec je vyhlašován na předních místech anket typu
Město pro business i Přívětivý úřad. Troufám si tvrdit,
že období 2014–2018 je jedním z nejúspěšnějších
v novodobé historii našeho města. Díky dlouhodobě
dobře nastavenému hospodaření se nám podařilo
splatit městský dluh a stabilizovat městské finance, od
toho se všechno odvíjí. Dokončili jsme revitalizaci sí-
tě dálkového vytápění a díky ní výrazně snížili cenu
za teplo. Nastartovali jsme investiční projekty za půl
miliardy korun, které můžeme čerpat z evropských
dotací. Konkrétně se jedná o prodloužení tramvajové
trati a vybudování terminálu hromadné dopravy.
Stavíme nový pavilon v nemocnici a je připravený
projekt centra pro zpracování odpadu na Brandlu.
Snažili jsme se postupně splatit dluh našim předkům
a vrátit původní podobu budově radnice, která patří
k nejvýznamnějším památkově chráněným budovám
ve městě. 

Dá se říci, že na komunální úrovni jste politický
matador. Existuje ještě něco, co vás překvapí?
Současný stav politické kultury, politikaření místo
práce, to mě překvapovat nepřestane. Velmi si vážím
toho, že se nám v zastupitelstvu celé čtyři roky dařilo
držet tvůrčí atmosféru, že jsme naprostou většinu ča-
su věnovali práci pro naše město, že jsme celou dobu
byli takovým ostrovem rozumu a odpovědnosti
v dnešním rozhádaném světě. A věřte tomu, že mám
s čím porovnávat. Vůle společně pracovat pro město
se nejvíce ukázala při schvalování nejdůležitějšího
dokumentu tohoto volebního období – nového územ-
ního plánu i při schvalování rozpočtu města. Všechna
tato klíčová usnesení byla schválena naprostou větši-
nou hlasů zastupitelů. Za to jim děkuji.

Co je podle vás největší jablonecké téma současnosti?
Nevím, zda největším, ale velkým tématem byla a je
bezpečnost, či chcete-li pocit bezpečí obyvatel našeho
města. I tady jsme se snažili ve spolupráci policie
městské, státní, sociálního odboru radnice i dalších

organizací ze sociální oblasti odpracovat co nejvíce.
Dobrým příkladem našeho města je podpora pracov-
níků veřejně prospěšných prací i nízkoprahového
centra. Právě pomoc při výchově dětí i systematické
vedení dospělých k práci musí být východiskem k so-
ciálnímu smíru nejen v našem městě. Nutné je ovšem
konstatovat, že systém příspěvků na bydlení, které
nám nadělilo Ministerstvo sociálních věcí ČR, slouží
spíše pro byznys s chudobou a vytváření problémo-
vých lokalit než ke zmíněnému smíru. Bohužel ani
policie, ani radnice nemají téměř žádné účinné kom-
petence, aby čelily některým jevům, s nimiž se těžko
smiřuje. Práce na tomto poli je stálou výzvou, zkouš-
kou trpělivosti a odolnosti všech, kteří stojí na straně
veřejného pořádku. Na poli kriminality má klíčovou
roli pouze Policie ČR.

Již dříve jste avizoval, že na primátorský post už
kandidovat nebudete…
Když jsem vloni kandidoval do poslanecké sněmovny,
slíbil jsem, že dotáhnu primátorský mandát do konce
volebního období. Několik měsíců jsem se proto sna-
žil být pokud možno na dvou místech najednou a po-
letoval mezi Prahou a Jabloncem. 

Po těch několika měsících jsem musel vyhodnotit
situaci tak, že souběh funkcí primátora i poslance by
v následujících letech mohl znamenat ohrožení mých
budoucích projektů i lidí v nich zapojených a byl by
také rizikem pro můj osobní i rodinný život. S těžkým
srdcem jsem se proto rozhodl dále pokračovat pouze
ve funkci poslance, případně řadového zastupitele
města.

Co byste popřál svému nástupci na pozici primá-
tora Jablonce nad Nisou?
Žijeme v zastupitelské demokracii, primátor sám
o sobě mnoho nezmůže. Důležité je pracovat v kolek-
tivu zastupitelů, kteří, ač mají různé názory, dokážou
se shodnout a společně pracovat. Právě zachování
zdravého rozumu a dobrá komunikace je klíčem k ús-
pěchu. Věřím, že pokud se tyto trendy podaří udržet,
máme šanci i v budoucnu ještě dále vylepšit kvalitu
života i atraktivitu Jablonce. Svému nástupci tedy pře-
ji zastupitele, kteří se budou chtít domluvit v zájmu
našeho města.

Petr Beitl 
Zachování zdravého rozumu a dobrá komunikace je klíčem k úspěchu 

■ Primátor

Je primátorem města Jablonec nad Nisou od roku 2010, tedy dvě volební období.
V komunální politice působí od roku 2006, kdy se stal zastupitelem města. V roce 2014
získal v soutěži Svazu měst a obcí ČR titul Nejlepší primátor 2010–2014. Na podzim 2017
jej občané zvolili poslancem Parlamentu ČR.

Foto Ota Mrákota

Foto Petr Vitvar
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Burza Amos 2018 v Eurocentru /5. 10. 2018/
Každoroční burza škol, vzdělávání, pra-
covních příležitostí a volnočasových aktivit
AMOS 2017 se letos v Jablonci nad Nisou
uskuteční již poosmnácté. Akce bude na tra-
dičním místě, v Eurocentru, a to v pátek
5. října od 9 do 18 hodin.

Zajímá vás nabídka škol pro vaše dítě? Co bude
dítě dělat ve volném čase? Řešíte otázku práce?
Chcete studovat nebo pracovat v zahraničí?
Chcete zaujmout zaměstnavatele svým životo-
pisem? Na tyto otázky a řadu dalších najdete
odpověď na burze AMOS 2018. V neposlední řa-
dě na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný
program.

Také letos bude součástí akce velmi oblíbená
Živá knihovna povolání pořádaná Svazem prů-
myslu a dopravy České republiky opět ve spo-
lupráci s Eurocentrem. Cílem Živé knihovny je
motivovat žáky posledních ročníků základních
škol ke studiu technických oborů. 

Na jednotlivých stanovištích mají možnost
hovořit s pracovníkem skutečně vykonávajícím
dané povolání a zeptat se ho na cokoli, co je za-
jímá. Vše je připraveno interaktivní formou
a děti si mohou profese vyzkoušet přímo na
místě. Každé povolání představí jedna konkrét-
ní, převážně jablonecká firma. Akce je určena
pro zaregistrované školy a uskuteční se v orga-
nizovaných interaktivních blocích.

Doprovodný program

Pátek 5. 10. 2018
9.00 Zahájení 

VELKÝ SÁL
9.30 hudební vystoupení – Studio Kokos,

Jablonec nad Nisou
10.00 módní přehlídka – SŠ uměleckoprů-

myslová a oděvní, Liberec
10.30 prezentace – Škoda Auto Mladá Bole-

slav – SOU strojírenské
11.00 módní přehlídka – SŠ gastronomie

a služeb Liberec
11.30 ukázka barmanských dovedností –

Obchodní akademie, Hotelová škola
a SOŠ Turnov

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

12.30 prezentace – SŠ Lomnice nad
Popelkou

13.00 módní přehlídka – SŠ uměleckoprů-
myslová a oděvní Liberec

13.30 ukázka barmanských dovedností SŠ
řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

14.00 taneční vystoupení – X dance,
Jablonec nad Nisou

14.30 prezentace – Škoda Auto Mladá Bole-
slav SOU strojírenské

15.00 vystoupení kroužků Vikýře –
Mažoretky

15.30 taneční vystoupení – Studio Najla,
Jablonec nad Nisou

16.00 hudební vystoupení – Studio Kokos,
Jablonec nad Nisou

16.30 taneční vystoupení – Xtream,
Jablonec nad Nisou

17.00 taneční vystoupení – Tasmina,
Jablonec nad Nisou

KINO JUNIOR 
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy

VÝSTAVNÍ PAVILON S3 
Ukázka 3D tisku, výroba produktů pomocí
3D tisku, spojování plastů, konstrukce, progra-
mování

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy

EKOCENTRUM
Prezentace výukových programů Ekocentra,
aktivit pro děti i dospělé.

MALÝ SÁL
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy

Změna programu vyhrazena

Foto 3 x Ivana Mošnová

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
Ve dnech 13. a 27. října se uskuteční svozy
bioodpadu. V různých lokalitách města bu-
dou přistaveny velkoobjemové kontejnery,
kam budou moci občané odevzdat trávu,
listí, větve a zbytky rostlinného materiálu ze
zahrad apod. Stejně jako v září bude sou-
časně k dispozici štěpkovač. 

Jednotlivé lokality a časový harmonogram bu-
dou uvedeny vždy minimálně tři dny předem
na stránkách www.mestojablonec.cz. Další dva
svozy bioodpadu se uskuteční v listopadu.

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade
velký důraz na bezpečné nakládání při mani-
pulaci a následné přepravě, bude převzetí ne-
bezpečných odpadů komplikovanější a časově
náročnější. Proto již současně nebude zajišťo-
ván sběr a svoz použitého elektrozařízení,
svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto
vysloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech ve Smetanově, v Dalešické
a v Belgické ul.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, tzn. z domácností, nebude
přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bu-
de vyžadována identifikace jednotlivých od-
padů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o odpad z domácností, předpokládá se originál-
ní obal výrobce, podle kterého může být odpad

jasně identifikován. Bez označení není svozová
firma oprávněna nebezpečný odpad v rámci
ambulantního svozu převzít (s výjimkou moto-
rového oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motoro-
vé oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), ole-
jové filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě
výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijí-
mány odpady stavebního charakteru – eternit,

azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu:
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na sepa-

rovaný odpad
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul.

Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího

dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské

zbrojnice
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■ Výdaje 
na provozní údržbu
městského 
majetku v letech
2015–2018 
Údržba městských 
komunikací
2015 – 25,4 milionu
2016 – 26,4 milionu
2017 – 27,3 milionu
2018 – 43,9 milionu

Například:
– mosty – 21 milionů (Luční,

Jánská, Stará Pražská, Tyršova
stezka, Zelené údolí, lávka Na
Můstku, Lidická)

– parkoviště – 2,1 milionu (Smeta-
nova, Erbenova, Na Úbočí)

– schodiště – 1 milion (Jiráskova,
Polní, U Nisy, ke stadionu Střel-
nice) 

– veřejné osvětlení – 6,4 milionu

Údržba městských budov
2015 – 6,9 milionu
2016 – 9,5 milionu
2017 – 19,4 milionu
2018 – 76 milionů

Například:
– školní budovy – 48,6 milionu
– bazén – 54,3 milionu
– Střelnice – stadion a hala – 11,8

milionu
– městská hala – 1 milion
– zimní stadion – 712 tisíc

Údržba zeleně, hřbitov,
hřiště, drobné památky 
Souhrn let 2015–2018
– 19,9 milionu

Například:
– školní zahrady – 1,9 milionu
– dětská hřiště a fitness – 2,3 mi-

lionu (Táboritská, Nová Pasíř-
ská, kolem přehrady)

– hlavní městský hřbitov – 2,6 mi-
lionu (domek hřbitovní správy,
toalety, hrobka Pfeiffer Kral)

– zeleň – 5,3 milionu (parky, kru-
hová křižovatka, plochy u pře-
hrady)

– podzemní kontejnery – 5,9 mi-
lionu (Arbesova, autobusové
nádraží, Horní nám., Soukenná,
Růžová, Rychnovská)

– drobné památky – 1,5 milionu
(křížky – Vysoká, Rychnovská,
Rýnovice, U Nisy, Tyršova stez-
ka, Vrkoslavice, Lesní, hřbitov
na Proseči; Einmannbunker
u Elitexu, vodojem na Dobré
Vodě, sloup Panny Marie, Jan
Nepomucký v Lipanské a v Malé
ul.)

Pozici ekonomického náměstka města zastáváte už
druhé volební období. Jaké to je držet městskou kasu?
Někomu by se mohlo zdát, že mít pod sebou pomysl-
nou pokladnu, kde je v průběhu roku jedna miliarda
korun, je nějaký adrenalin. Opak je pravdou. Veškeré
výdaje musíte předložit ke schválení zastupitelstvu.
Na vás leží velká zodpovědnost ve chvíli, když sesta-
vujete rozpočet. Pokud jde o výdaje, tak ty lze celkem
snadno nastavit dle požadavků jednotlivých odborů
nebo městských organizací. Daleko větší problém je
odhadnout stranu příjmů. To je většinou jedna velká
neznámá složená z mnoha faktorů, které toto číslo
ovlivňují. Já jsem měl štěstí na své nejbližší spolupra-
covníky, kteří uměli vždy připravit dokonalé analýzy,
na jejichž základě se odhad příjmů vždy povedl.

Jak byste porovnal obě volební období 2010–2014
a 2014–2018?
Osobně nevidím zásadní rozdíl mezi těmito volebními
obdobími. Z pohledu ekonomiky je ale oproti ostat-
ním zcela jiný rok 2018. Po dlouhotrvajícím procesu
práce na ozdravení ekonomiky města jsme v roce 2018
začali sklízet. Mám na mysli, že konečně můžeme do
investic dávat víc jak 300 milionů korun, a to je to, co
Jablonec potřebuje a do budoucna potřebovat bude.

Je podle vás možné zajistit fungování města a zá-
roveň nezatížit město dluhem?
Myslím si, že ano. Na druhou stranu zdravé zadlužení
v případě, že potřebujete smysluplně investovat, není
určitě na závadu. Naopak jsem přesvědčen, že velké
investice bez cizího kapitálu jsou v případě Jablonce
nemožné. Tady jde především o to, abyste byli schop-
ni své závazky splácet. A to je to mnou již několikrát
zmiňované finanční zdraví. Netýká se to ale jen měs-
ta, tohle v podstatě funguje i pro osobní úvěry.

Pracovat pro město není úplně snadné, nikdy se
nezavděčíte všem, není to frustrující?
To, že se nezavděčíte všem, je zcela jisté. Je na vás, zda
a jak moc propadnete frustraci. Každý jsme jiný, kaž-
dý očekáváme od života něco jiného. Svá rozhodnutí
musí vedení města volit tak, aby výsledek byl tím nej-
lepším pro většinu. Práce pro město, pokud ji děláte na

plný úvazek a máte na starosti rezorty, co jsem měl já,
vás určitě zcela zaměstná, a to i na úkor rodiny a osob-
ního volna. Pokud bych se ale měl vyjádřit, zda mě ta-
to práce bavila a naplňovala, tak musím říct, že ano. 

Pokud se bavíme o uplynulých osmi letech, který
městský projekt považujete za nejzdařilejší?
Povedených projektů je celá řada. Za sebe musím vy-
zvednout ten nejkomplikovanější, a to je revitalizace
Jablonecké teplárny. To, co v posledních 15 letech stá-
le rezonovalo a bylo to předmětem předvolebních bo-
jů, zcela vymizelo a naše teplárna konečně začala být
vnímána jako seriózní partner se slušnou cenou za
teplo. Teplárna po modernizaci šetří peníze zákazní-
kům, ale i městu. Jako další výrazný úspěch vnímám
právě popisované ozdravení městských financí a sní-
žení městského dluhu na zcela bezpečnou hranici.
Velký úspěch v mých očích je i naše nemocnice, která
se modernizuje, rozvíjí a v současné době se staví
i nový pavilon. To zní jako samozřejmost, ale pokud
se podíváme do jiných měst, tak to samozřejmé není.
Dalším úspěchem jsou i připravované dopravní pro-
jekty včetně nového terminálu. A nakonec nesmím
zapomenout, že i pro zpracování odpadů máme nové
místo na Brandlu. Na projektech se pracuje.

Jak hodnotíte spolupráci s kolegy?
Jablonec se ve zmiňovaných posledních obdobích vy-
značoval tím, že i přes rozdílnost názorů jsme uměli
vždy najít shodu. Pro samotnou práci je tento klid velmi
důležitý a je to i dobrá známka pro politickou kulturu
v Jablonci. Nejhorší pro město je, když jeho vedení
netáhne za jeden provaz a veřejně proti sobě bojuje.
To není atmosféra, která by městu prospívala.

Je před volbami. S jakým pocitem budete předávat
město svému nástupci?
Jednoznačně mohu říci, že předávám ekonomicky
zdravé město, které má připravenou řadu smyslupl-
ných projektů, v nichž je třeba pokračovat. Je jen na
budoucím vedení a zastupitelstvu, aby toto neprohos-
podařili a město nadále rozvíjeli. Je toho potřeba ješ-
tě hodně udělat, aby se v Jablonci žilo lépe. A ta doba
teď nastává.

Miloš Vele 
Jablonec je město s velikým potenciálem, má smysl pro něj pracovat 

■ Náměstek primátora pro ekonomiku 

Je náměstkem primátora pro ekonomiku a majetek města Jablonec nad Nisou v letech 2010-2014
a 2014-2018. Narodil se v Jablonci, kde i žije se svou rodinou. Je ženatý a má dva syny. Mezi
jeho koníčky patří dobrá hudba, čtyřkolka a fotografování. Rád mění věci k lepšímu a baví ho
nesnadné úkoly, k nimž ochotně hledá řešení.

Nejvyšší provozní výdaj roku 2018 byla
rekonstrukce plaveckého bazénu za 
více než 40 milionu. Foto Jiří Endler

Foto Michal Vele



Kraj zve seniory do 
divadel i na tanec
Již od roku 1998 si svět 1. října při-
pomíná Mezinárodní den seniorů.
Také Liberecký kraj chce tento
svátek oslavit, a tak zve seniory
v pěti městech na koncert, divadel-
ní představení či k tanci. Jablonec
nad Nisou si práci, přínos i problé-
my seniorů připomíná vždy celým
týdnem na konci září. Liberecký
kraj se připojuje pozváním na kul-
turní událost pro seniory v pěti
krajských městech – Jablonci
(4. 10.), České Lípě (11. 10.), Semi-
lech (17. 10.), Turnově (25. 10.)
a Liberci (27. 10.). Začátek je vždy
od 15 hodin kromě závěrečného
představení v libereckém Divadle
F. X. Šaldy, jež začíná v 16 hodin,
vstupné senioři buď neplatí, nebo
jen v minimální výši od 10 do 50
korun. 

Záštitu nad pěticí koncertů pře-
vzal náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje a jablonecký zastu-
pitel Pavel Svoboda.

Evropská liga 
v Jablonci
Ve čtvrtek 4. října od 21 hodin hra-
je FK Jablonec druhý zápas v zá-
kladní skupině Evropské ligy. Do
města přijede ukrajinský klub FC
Dynamo Kyjev, v rámci utkání se
chystají zvýšená bezpečnostní
opatření.

Centrum Kašpar 
zve na workshop
Centrum Kašpar již popáté vyzývá
lidi z celé republiky, aby se zapojili
do kampaně Ušij tašku, zaměstnej
člověka. Ušité tašky budou součás-
tí listopadové benefice Kašparovo
taškaření, kde si je mohou lidé po-
řídit. Cílem je získat finanční pro-
středky na pomoc lidem, kteří pře-
sto, že pracovat chtějí, zaměstnání
hledají stále velmi těžko. Při příle-
žitosti kampaně organizuje Centrum
Kašpar 8. října od 10 hodin bez-
platný šicí workshop pro širokou
veřejnost. Ten se uskuteční v pro-
storách Centra Kašpar v Dvorské
ulici v Jablonci. Rezervace na tel.:
737 212 919 nebo na emailu: pet-
ra.nyplova@centrum-kaspar.cz.

Výstava Mineral 
klubu 27. října
Výměnná a prodejní výstava dra-
hých kamenů, minerálů, fosilií
a šperků se letos uskuteční v no-
vém termínu, a to v sobotu 27. říj-

na od 9 do 14 hodin v tělocvičně
Gymnázia U Balvanu v Jablonci
nad Nisou. Jedná se už o 35. roč-
ník mezinárodní výstavy, kterou
tradičně pořádá Mineral klub
Jablonec. Akce je určena pro od-
bornou i laickou veřejnost. Na
místě je možné nejen nakoupit či
vyměnit, ale také se např. poradit,
pokud si nejste jistí, jaký drahý ká-
men doma máte. Více se dozvíte
na webu www.mineralklub-jbc.cz.

Těšíme se 
na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 23. 10. 2018 od 15
hodin v kapli jablonecké nemocnice.
Dozvíte se vše o kojení a celkové
péči o dítě, o správném tělesném
vývoji a jeho dalším rozvíjení.
S výrobky, které vám v péči o vaše
miminko pomohou, vás seznámí
a drobné dárky předají zástupci fi-
rem. Podrobnější informace jsou
zveřejněny na www.nemjbc.cz. 

Klikni a čti!
Ekonomická konjunktura přeje
rozvoji, a tak do něj město investu-

je. Na první pohled nemusí být vi-
dět, že se něco chystá po celém
území Jablonce, v každé městské
čtvrti. Proto vznikla interaktivní
mapa, která zobrazuje investice
města ve všech stadiích jejího živo-
ta. Od vize (modrá ikona) přes pří-
pravu projektu (žlutá) a jeho reali-
zaci (zelený panáček) až ke zdár-
nému ukončení (zelené odškrtnu-
to). Stačí jen kliknout na přísluš-
nou ikonku a hned je jasné, co se
v daném místě připravuje, co se
děje a co je už hotové. Odkaz na
interaktivní mapu najdete na we-
bových stránkách města. 

Odkaz na interaktivní mapu
www.investice.mestojablonec.cz 

Věznice slaví 50 let
Věznice Rýnovice si v letošním ro-
ce připomíná 50. výročí svého
vzniku. Při této příležitosti uspořá-
dala v prostorách administrativní
budovy věznice výstavu. Zájemci
z řad veřejnosti mají možnost ji
zhlédnout v měsících říjen a listo-
pad – každou středu od 14 do 15
hodin.

Úřad komunikuje s neslyšícími
Jablonec se připojil k projektu Bezbariérová ko-
munikace pro neslyšící a má k dispozici dva tab-
lety od organizace Tichý svět pro lepší komunika-
ci s neslyšícími klienty. Prostřednictvím tabletů je
možné se připojit na Tichou linku, kde je připra-
vený tlumočník k překladu hovoru do znakového
jazyka nebo k jeho přepisu. „Na práci s tablety se
zaškolily dvě pracovnice ze sociálního odboru
s jednou náhradnicí. Tlumočení bude moci užívat
celý úřad, jen je třeba si schůzku domluvit,“ říká
náměstek Miloš Zahradník. Jeden tablet je ve
4. patře radnice, číslo dveří 436, druhý ve 3. patře,
číslo dveří 317. Deset úředníků radnice navíc pro-
jde výukou znakového jazyka.

■ Vítání dětí 
sobota 1. září 2018
Lucas Pavlidis, David Štembera,
Karolína Hotová, Markos Bekakis,
Karolína Stejskalová, Adam Hájek,
Julie Sacherová, Darja Šetinová,
Tereza Schlindenbuchová, Tobiáš
Štefanisko, Sofia Hudáková, Matěj
Vaculík, Luboš Vlk, Martina Kozá-
ková, Evelína Pouzarová, Eliška
Šábrtová, Tereza Seligerová, Adéla
Fafláková, Nela Mráková, Antonie
Dostálová, Vojtěch Hroch, Tereza
a Karolína Jandovy, Ella Kocour-
ková, Gabriela Srbová, Jaroslav
Novák, Jiří Volf, Viktorie Staňková,
Karolína Lazáková, Martin Bureš,
Matteo Pechanec, Matěj Hruška,
Beáta Müllerová, Štěpán Klimeček,
Kristýna Lukešová, Zoe Klubrto-
vá, Sylvie Berounská.
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Dětské dopravní hřiště o prázdnino-
vém provozu podle statistik městské
policie navštívilo 773 dětí a 417 do-
spělých. Současně zde proběhly pří-
městské tábory z organizací Českého
červeného kříže, Mateřského centra
Bublina, Domova Maxov a dalších.
Foto Archiv MPJ.

Na letošních oslavách Dne evropské-
ho dědictví se lidé mohli setkat s po-
stavou prvního jabloneckého starosty
Karla R. Fischera, nahlédnout do
Kantorovy vily, obdivovat interiéry rad-
nice nebo si s Vojtěchem Dostálem vy-
razit pamětní mince v SUPŠ a VOŠ.
Foto Petr Zbranek.

V OC Central se v září konala
Všemodelářská výstava. K vidění byly
modely například historických a mo-
derních lodí, letadel, vrtulníků, aut, ra-
ket, parní stroje a další. Akci pořádal
Klub lodních modelářů Admiral a DDM
Vikýř. Foto Karla Hackelová.

Foto Radka Baloghová Foto Zdeňka Vokatá

Foto Radka Baloghová Foto archiv věznice Rýnovice

Foto archiv Mineral klub
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■ Investiční akce
2015–2018 
přes 1 mil. Kč 

Rok 2015 
Azylový dům, přestavba, 20,3 mil.
Kč; IPRM, hřiště u lesoparku 8,5
mil. Kč; IPRM komunikace,
chodníky, kontejner. stání v ul.
Na Výšině, U Nisy, Vodní,
Budovatelů, Lipová a Liberecká
14,5 mil. Kč; IPRM chodníky, ko-
munikace, dět. hřiště, osvětlení,
kontejner. stání v ul. Řetízková,
Skřivánčí, Lužická, Vodní 15,3
mil. Kč; IPRM chodníky, komu-
nikace, osvětlení, kanal. šachty
a přípojky, kontejner. stání a re-
vitalizace zeleně v ul. Nádražní,
Havlíčkova 23,8 mil. Kč; rekon-
strukce ul. Ladova 8,2 mil. Kč;
MŠ Tichá, parkoviště 1,1 mil. Kč;
Nemocnice Jablonec, zateplení
pavilonu 3,5 mil. Kč; zpevnění
břehu u Slunečních lázní, scho-
diště k vodě 2,7 mil. Kč; zpevnění
skal. masivu v ul. V Nivách 6,7
mil. Kč; zateplení, výměna oken
apod. ZŠ Arbesova (15 mil. Kč),
MŠ Mechová (5,5 mil. Kč), MŠ
Josefa Hory (5 mil. Kč), MŠ
Kokonín (6 mil. Kč).

Rok 2016 
chodník ul. Arbesova 2,4 mil. Kč;
rekonstrukce ul. Lesní 5,6 mil.
Kč; ul. Lesní, dešť. kanalizace 7,1
mil. Kč; MŠ Tichá, zateplení a vý-
měna oken 7,8 mil. Kč; radnice
obnova fasády a věže + repase
oken cca 13,7 mil Kč; projekt. do-
kumentace a studie 9,2 mil. Kč.

Rok 2017 
tržnice na Ovocném trhu, 2. etapa
4,6 mil. Kč; MŠ Hřbitovní zateple-
ní (17,5 mil. Kč), úpravy vně
a uvnitř 1,6 mil Kč; ZŠ Šumava,
zateplení pavilonu C (11,3 mil.
Kč), úpravy vně a uvnitř 1,3 mil
Kč; ul. Vrkoslavická, opěr. zeď,
chodník, komunikace a dešť. ka-
nalizace 8,5 mil. Kč; ul. Smrková
2 mil. Kč; Cyklotrasa Odra-Nisa
1,7 mil. Kč; radnice, obnova fasá-
dy a věže + repase oken cca 12,2
mil Kč.

Rok 2018 
ul. Arbesova, splaš. kanalizace
7,1 mil. Kč; ul. V Nivách a Na
Mýtině, dešť. a splaš. kanalizace 6
mil. Kč; ul. Na Šumavě, rekon-
strukce 9,8 mil. Kč; ul. Na Pa-
louku, splaš. kanalizace 7,1 Kč;
památník Pyramida, Kokonín 1,2
mil. Kč; DPS Palackého, zateplení
a výměna oken 25,3 mil. Kč; MŠ
Kokonín, J. Hory, Mechová, vzdu-
chotechnika 3,2 mil. Kč; památ-
ník Tyršovy sady 3,4 mil. Kč; ZŠ
Na Šumavě, zateplení + výměna
oken 13,1 mil. Kč; ZŠ Liberecká,
družina 11,8 mil; navýšení kapa-
city: ZŠ Mozartova (8,2 mil Kč),
MŠ Nová Pasířská (27,1 mil. Kč);
ul. Sokolí, sportovní areál 22,3
mil. Kč; IPRÚ, rekonstrukce Níz-
koprahového centra Kruháč 13,8
mil. Kč.

S jakými plány jste se vracel na radnici?
Pokračovat v tom, co už jsme začali, co bylo rozděla-
né a začít nové věci. Za mého prvního působení jsme
začali řešit územní plán, který jsme nyní dotáhli.
Stejně tak projekty IPRM – sídliště Žižkův Vrch a oko-
lí. Chtěl jsem pokračovat v dopravních stavbách – šlo
však o nadřazené silnice, k nimž město připraví do-
kumentaci pro územní rozhodnutí a pak vše předá
vlastníkovi, kraji nebo ŘSD. To je např. okružní kři-
žovatka Ostrý roh, Mostecká, křížení Palackého
a U Přehrady, křižovatka na Proseči, obchvaty apod.
To po roce 2010 stálo. Současným velkým tématem je
terminál a prodloužení tramvajové trati. Máme pro-
jekt i financování. Jen dění v Liberci nám dělá starosti.

Považujete terminál za jeden z největších úspěchů?
Ano. Podařilo se přesvědčit všechny strany, že nejde
o politické téma, ale nutnost pro rozvoj Jablonce.
Zvolili jsme komplikovanou, ale správnou cestu ar-
chitektonické soutěže a nyní si přeji, aby vše dobře
pokračovalo.

Usilujete o velmi úzkou komunikaci s občany. Proč?
S metodou reálného plánování jsme začali v roce
2007. Od stolu nelze domyslet všechny dopady do úze-
mí. Architekti, projektanti, úředníci ví, jak by to mělo
fungovat, lidé znají svou lokalitu. Vše je třeba sladit.
Jsem rád, že podobná jednání jsou v Jablonci už stan-
dard. Stejně tak osadní výbory, první byl prosečský,
založený v mé kanceláři v r. 2008. Dnes máme čtyři
a většinou pracují dobře.

Velký úspěch je projekt odkanalizování Kokonína
a začátek prosečské kanalizace.
Jednání o kanalizaci v Kokoníně začala v roce 2007
a často vypadala beznadějně. Nakonec se vše podaři-
lo domluvit a dnes se otvírají úplně nové možnosti.
Zcela nové je téma dešťové kanalizace, na které pra-
cujeme od r. 2010. Stavba kanalizace znamená hodně

úsilí, práce, stížností na rozkopané ulice, prach a ome-
zení. Když všechno dobře dopadne, jediný viditelný
výsledek je poklop na silnici. Ale je to velmi důležité
pro rozvoj území, ekologii a pro životní prostředí.

Z čeho máte za ty čtyři roky opravdu radost?
Hodně věcí se podařilo odpolitizovat, fungovala koali-
ce a platily dohody, nastoupily nové principy. Radost
mám z předjednávání v klubech – spousta otázek se
dopředu vyjasní, průběh zastupitelstva je pak pracov-
ní. Nedochází ke zbytečným výpadům nebo nedoro-
zuměním. A teď mne potěšilo ocenění města za trans-
parentnost zadávání veřejných zakázek za roky
2015–17. Jedna věc je znát zákon a procedury, důleži-
té je i kvalitní zadání, dobře zpracovaná projektová
dokumentace a rozpočty. Zde musím velmi poděkovat
pracovníkům mých odborů.

Nejprve jste zodpovídal za rozpočet, nyní za roz-
voj. Který obor vám byl bližší?
Spíše rozvoj. Je to blíže managementu a projektové-
mu řízení. I právo je tu třeba. Přes finance se člověk
dostane rychle k podstatě, neboť finance jsou krevním
oběhem města, vidíte celé jeho fungování. Ale jsou to
tabulky a tabulky. Zato v rozvoji vzniká něco nového,
hmatatelného. Nyní máme rozpracováno nějakých
130 projektů v různých fázích.

Stál jste u začátku IPRM i IPRÚ. Nebylo by lepší
budovat vše bez dotací?
Debatu k nepotřebnosti dotací otevírají lidé, kteří při
žádosti o ně většinou narazili. Ale Evropská unie tak-
to funguje běžně, dotace tam nemají 80 %, ale třeba
30%. Bavit se o tom, že by bylo lepší, kdyby to bylo ji-
nak, je debata mimo mísu. Lepší je se přizpůsobit
a vstoupit do přípravy a výzev včas. Nyní se blížíme
přípravě na období 2020–27. Příští rok je třeba vstou-
pit do pracovních skupin a snažit se ovlivnit přípravu
podmínek. Čas kvapí. 

Lukáš Pleticha 
Finance jsou krví města, rozvoj je radost z tvoření 

■ Náměstek primátora pro rozvoj

Do komunální politiky vstoupil Lukáš Pleticha v roce 2006 jako místostarosta zodpovídající
za ekonomiku. Posléze byl členem Zastupitelstva Jablonce nad Nisou i Libereckého kraje
a poslancem Parlamentu ČR, nyní je náměstkem primátora majícím na starosti rozvoj. 

Foto Radka Baloghová
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■ Personální inzerce

Referent odboru ekonomiky
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru ekonomiky (referent oddělení
rozpočtu a poplatků), 9. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ekonomického směru; znalost zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vč. prováděcích
vyhlášek a ČUS; výhodou znalost zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě; organizační a komunikační
schopnosti, pečlivost, aktivní přístup k řešení
problémů; uživatelská znalost práce s PC
(Microsoft Office).

Popis vykonávané práce: pracovník provádí
veřejnosprávní kontroly zřízených a založe-
ných organizací a společností města dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, usměrňuje příspěvkové a další organi-
zace zřízené a založené městem s ohledem na
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech ÚSC, spolupracuje s ekonomy a přísluš-
nými zaměstnanci odborů a oddělení magistrátu,
kteří mají ve své kompetenci městské organiza-
ce a společnosti, eviduje pokuty městské policie
v systému GINIS, předává spisy neuhrazených
pokut po splatnosti na oddělení právní a veřej-
ných zakázek, zajišťuje agendu půjček z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení.

Přihlášky do 10. října 2017 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem od 1. 11. 2018 nebo dle vzájemné dohody
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

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

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

stavebního práva, znalost práce s mapovými
podklady a orientaci v místopisu města Jablo-
nec nad Nisou

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon), a to na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 10. října 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Vedoucího oddělení stavební úřad
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedou-
cího oddělení stavební úřad na odboru sta-
vebním a životního prostředí, 11. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru stavebního, archi-
tektonického nebo právnického směru, popř.
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví za
podmínky min. 2 let praxe v oboru; možno
i středoškolské za podmínky min. 3 let práce
v oboru; znalost právních předpisů – stavebního
zákona a předpisů souvisejících včetně znalos-
ti postupů podle správního řádu; praxe mini-
málně 2 roky ve správním orgánu vykonávající
státní správu (i v přenesené působnosti), nejlé-
pe při výkonu agendy stavebního úřadu; slože-
ná zkouška zvláštní odborné způsobilosti na
požadovaném úseku výhodou; dobrá orientace
v prostředí výkonu přenesené působnosti státní
správy; výborné komunikační a vyjednávací
schopnosti; schopnost řídit středně velký kolek-
tiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně
velkého pracovního kolektivu, který zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavební-
ho úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) a předpisů souvisejících včetně zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnic-

kého práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňo-
vací zákon), a to na území statutárního města
Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spadají-
cích do územní působnosti obecního úřadu ob-
ce s rozšířenou působností s výjimkou obce
Rychnov nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 11. 2018, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 10. října 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru humanitního (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,
odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozho-
dovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-
lonec nad Nisou odboru humanitnímu dle pra-
covní náplně určené vedoucím odboru a tajem-
níkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly
na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle pří-
slušné legislativy (zejména zákon o sociálně-
právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní
zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodina-
mi; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupo-
vání nezletilých dětí, preventivní a poradenská
činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, škola-
mi, neziskovými organizacemi a dalšími insti-
tucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 2 ro-
ky) s nástupem ihned.

Přihlášky do 10. října 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Změny jízdních řádů od 1. října 2018
Největší a zcela jistě pozitivní úpravou
v jízdních řádech MHD Jablonec je rozšíře-
ní přepravní nabídky v úseku Rýnovice –
Mšeno – Autobusové nádraží v dopoledních
hodinách pracovních dnů. 

Nové spoje linky č. 110 zkrátí dosavadní inter-
val 17 minut na 8 minut. Vyšlo se tak připomín-
kám cestujících a tímto dopravním opatřením
by mělo dojít k eliminaci stížností na některé
přeplněné spoje. 

Linka č. 103 – stávající dva dopolední spoje
budou doplněny o dva nové odpolední spoje
s odjezdy ve 13.15 a v 15.15 z AN (autobusového
nádraží) směr Na Hutích a ve 13.22 a v 15.22 zpět. 

Linka č. 107 a 106 – z důvodu dlouhodobě
nízkého využití dojde na lince č. 107 ke zrušení
spojů s časy odjezdů z AN směr Želivského
v pracovní dny v 19.07, 19.37, 20.07, 20.37 a o ví-

kendech v 19.07 a ve 20.07. Na lince č. 106 do-
jde ke zrušení spojů s časy odjezdů z Želivské-
ho směr AN v pracovní dny v 19.19, 19.49,
20.19, 20.49, 21.20 a o víkendech v 19.19
a v 20.19. V úseku AN – Ostrý Roh je možno vy-
užít spoje linek č. 101 a 112, v úseku Na Roli –
AN je možno využít spoje linky č. 104 a 114.

Linka č. 108 – z důvodu dlouhodobě nízkého
využití dojde ke zrušení sobotních ranních spo-
jů s časy odjezdů ze Žižkova Vrchu směr cent-
rum v 6.05, 6.35 a z Pasek v 6.34 a v 7.04.

Linka č. 110 – přidány nové dopolední spoje
v úseku Rýnovice (zastávka Penny market) –
Autobusové nádraží a zpět. Uvedené dopravní
opatření zkrátí intervaly mezi spoji linky č. 112
a 101 ze současných 17 minut na 8 minut (od-
jezdy ze zastávky Mšeno, škola vždy v 26. a 56.
minutu). Nové spoje budou v provozu v době od
8.41 do 12.04 v intervalu 30 minut.

Linka č. 112 – spoj s odjezdem v 7.37 ze Žiž-
kova Vrchu bude v 7.45 ukončen na AN (z AN
směr Horní náměstí je možné využít linku č.
101).

Linka č. 114 – z důvodu minimálního využití
dojde ke zrušení víkendových spojů s odjezdy
ve 22.45 z AN směr Horní Proseč a ve 23.00
zpět.

Linka č. 115 – ranní spoj s odjezdem v 7.00
z AN do Rychnova pojede o tři min. dříve v 6.57
a navazující spoj z Rychnova bude odjíždět již
v 7.12 (doposud spoj odjížděl v 7.15).

Linka č. 116 – dojde ke zrušení části spojů
v úseku AN – Na Roli a zpět s časem odjezdu
z AN v 17.45 a v 18.04 ze zastávky Na Roli,
k přepravě je možno využít spoje linky č. 104.

(lw)
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Nastoupil jste v polovině volebního období. Byl to
hendikep?
Naopak si myslím, že mi to usnadnilo práci, protože
můj předchůdce mě uvedl do chodu už zaběhlého týmu.

Jste stavař a musel jste se vyrovnat s odbory hu-
manitním a sociálním. Jak?
Tyto obory mi nejsou nijak vzdálené. Ke kultuře, škol-
ství a sportu mám blízko. Vyrostl jsem v učitelské ro-
dině a kulturu mám rád obecně. 

Byla realita jiná než vaše představy?
Měl jsem částečně jiné představy o rozsahu a struktu-
ře práce. Sledovat z pozice zastupitele činnost úřadu
a řízení města je trochu zkreslené. Teprve, když tu
člověk skutečně je a začne věci řídit a ovlivňovat, vi-
dí, jak ohromný ten rozsah je. O tom jsem jako běžný
občan neměl ani ponětí.

Co se za ty dva roky opravdu povedlo?
Byla to zajímavá životní lekce. Stál jsem v čele staveb-
ní firmy, ale řízení města je jiné. Pokud mám hodno-
tit výsledky svých odborů, podařilo se hodně věcí, jež
zvýšily spokojenost občanů. Zvýšil se objem městem
vynakládaných prostředků na kulturu. Úspěšně už
počtvrté proběhlo Město plné tónů, které si u občanů
získalo značnou popularitu. Vyřešili jsme personální
obsazení Eurocentra. 

Nastavili jsme systém tříletých dotací pro stabiliza-
ci sportu, zimní stadion byl převeden do vlastnictví
městské organizace Sport. Město financovalo rekon-
strukce a opravy mateřských a základních škol, poda-
řilo se významně navýšit financování sociálních slu-
žeb vlastních i spolupracujících a stále je zkvalitňo-
vat. Odbor sociální podporuje aktivity seniorů, kteří,
jak jsem se často přesvědčil, kladně hodnotí možnos-
ti nabízené Centrem sociálních služeb. Humanitní od-
bor pravidelně organizuje slavnostní setkání, na nichž
oceňuje úspěšné pedagogy, pracovníky sociálních
služeb, talentované žáky, sportovce i výjimečné osob-
nosti, a to považují za skvělé. Je to nejen poděkování,
ale i velká motivace pro ostatní.

Celé volební období jste byl předsedou výboru pro
územní plánování. Jak pracoval?
Výborně. Nevím přesně, jak to probíhalo v jiných ob-
dobích, ale my jsme se snažili pojmenovat věci, které
město trápí, a navrhnout změny. Vytvořili jsme struk-
turu titulů a přiřadili jim míru důležitosti (více na ji-
ném místě této strany – pozn. aut.). 

Výbor tvoří lidé napříč všemi politickými strana-
mi. Docházelo k nějakým výrazným třenicím?
Po volbách, když bylo složení přesně podle celého po-
litického spektra, byl výbor opravdu hodně početný
a nešlo zabránit určitým třenicím a rozvleklým dis-
kuzím. Pro větší efektivitu se nakonec počet členů sní-
žil a nastala pozitivní změna. Členové nepromítali do
řešení jednotlivých problémů svá politická stanovis-
ka, ale profesní zkušenosti a názory Jablonečanů.
Musím je za jejich práci opravdu pochválit.

Velkým úspěchem bylo vyhlášení architektonické
soutěže na dopravní terminál. 
Projekt terminálu je pro mne velmi důležitým řešením
poněkud zanedbané části města. Tamní chátrající bu-
dovy kazí celkovou tvář města. Terminálem navazují-
cím na prodlouženou tramvajovou trať a slučujícím
různé druhy dopravy by se tak mohla změnit v moderní
dopravní uzel a stát se dostatečně reprezentativní vstup-
ní bránou do města. Myslím, že se porotě, v níž bylo
i vedení města, podařilo vybrat vhodné řešení i pro dal-
ší generace. Územní plán a projekt terminálu považuji
za významné mezníky právě uplynulého období.

Další důležitou stavbou pro město je pavilon in-
tenzivní medicíny. 
Nemocnice je takový městský klenot. Musím za sebe
říct, že jsem velmi rád, že je nemocnice ve vlastnictví
města, které tak může přímo ovlivňovat její rozvoj,
chod a vybavení a určovat tak i její další směřování.
Pavilonu intenzivní medicíny rozšíří možnosti ne-
mocnice a zvýší úroveň péče o nás, pacienty. Výše in-
vestice je relativně velká, ale velká je i důležitost to-
hoto projektu. 

Miloš Zahradník
Byl jsem rád u strategických změn

■ Náměstek primátora – odbor humanitní

Miloš Zahradník, stavební inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví, je členem
zastupitelstva od roku 2014. Na post náměstka pro humanitní a sociální oblast přišel 
v roce 2016, aby po krajských volbách nahradil svého předchůdce. 

■ Čtyři roky 
s rozvojem 
Čtyři roky práce Výboru pro územ-
ní plánování a strategii rozvoje
města si zaslouží malé ohlédnutí.
Výbor se podílel na přípravě nové-
ho územního plánu schváleného
v květnu 2017 v souladu s pod-
mínkami čtyřmilionové dotace.
Příprava si vyžadovala koordinaci
odborníků z magistrátu i výboru.
Jen materiál o námitkách a připo-
mínkách čítal 790 stran textu. Vše
se podařilo včas vypořádat, jen
kolizní připomínka k řešení situace
okolo ulice Tichá skončila soud-
ním projednáním, avšak soud
platnost nového územního plánu
potvrdil.

Výbor formuloval priority roz-
voje města: 
1. řešení centra 
2. zadání regulačních plánů

a územních studií v územním
plánu

3. doprava a parkování
4. významné veřejné prostory

a děje.
Výbor se seznámil se studiemi

Horního náměstí (kancelář SAUL)
i rehabilitace jeho části u kostela
(Metznerova kašna) památkáře
a architekta prof. Václava Girsy, se
studiemi na novou městskou
knihovnu v ulici 5. května
a v městských lázních, bytové
a komerční výstavby v 5. květnu
i se studií vnitrobloků. K zadávání
regulačních plánů a územních
studií uspořádali přednášku ar-
chitekti Petr Klápště a Ida Chuch-
líková. V současné době je navrže-
ných celkem 26 územních studií
a čtyři regulační plány. 

Výbor probral variantu západní
tangenty (západního obchvatu
města), prodloužení tramvajové
trati k dopravnímu terminálu
v ulici Kamenné, řešení komuni-
kační spojnice ulice Pod Baštou
v návaznosti na OK Podhorská –
Mlýnská a s tunelovým spojením
do prostoru za radnicí i všechny
studie navržených parkovacích
domů (Horní náměstí, Kamenná,
Jungmanova, 5. květen). 

Zabýval se umístěním městské
tržnice, přehledem studií okolí
přehrady včetně dopravní spojky
Břízky a návrhu Slunečních lázní.
Prodiskutoval problematiku umě-
leckých objektů ve městě i bu-
doucnost budov výrazně hyzdí-
cích centrum (stará tržnice, měst-
ské lázně, objekt Lipanská, Schla-
rafie, secesní dům ve Smetanově
ul.).

Významnými výstupy činnosti
výboru jsou schválený nový
územní plán města a návrh do-
pravního terminálu, který vzešel
z otevřené architektonické soutě-
že. Děkuji za spolupráci náměst-
ku Lukáši Pletichovi, vedoucímu
odboru rozvoje Otakaru Kyptovi
a vedoucí oddělení územního plá-
nování Michaele Smrčkové.

Miloš Zahradník 
předseda Výboru územního 

plánování a strategie rozvoje města,
náměstek primátora

Foto Radka Baloghová
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Situace ve veřejné dopravě je stále nejasná
V Jablonci ve středu 12. září zasedli zastupitelé
k mimořádnému jednání o situaci v oblasti měst-
ské hromadné dopravy v Jablonci a na Jablonecku
v roce 2019. Hrozí totiž, že po 26. lednu 2019 nevy-
jedou autobusy MHD. Situace je vážná. 

Jednání se zúčastnil i předseda DSOJ Tomáš
Levinský. Na jednání primátor pozval také vedení
DPMLJ, nikdo z dopravního podniku ale nepřišel,
aby situaci osobně objasnil. Nezúčastnil se ani po-
zvaný zástupce Liberce, druhého akcionáře v do-
pravním podniku obou měst.

Vedení města i Dopravního sdružení obcí Jablo-
necka (DSOJ) se situací intenzivně zabývá už od
července letošního roku, kdy společnost BusLine
z důvodu nezaplacených faktur na úhradu přiměře-
ného zisku z minulých let vypověděla smlouvu
s DPMLJ, pro který svými autobusy zajišťuje provoz
městské hromadné dopravy v Liberci a na Jablo-
necku. Výpovědní lhůta končí právě 26. ledna 2019. 

Veřejnou autobusovou dopravu v Jablonci nad
Nisou a na Jablonecku zastřešuje DSOJ, které si do-
pravní služby objednává u Dopravního podniku
měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), sub-
dodavatelem dopravního podniku je společnost
BusLine, která v Jablonci provozuje 32 autobusů.
Smlouva mezi DPMLJ a DSOJ na zajištění veřejné
služby v městské hromadné dopravě z prosince 2009
je uzavřená do 31. 12. 2019. 

Zastupitelé se seznámili s aktuálním vývojem, kdy
DPMLJ vymáhá od sdružení obcí DSOJ, v němž má
Jablonec nad Nisou největší podíl, bezmála 18 mili-
onů korun jako podíl na úhradě přiměřeného zisku
za rok 2015. DSOJ argumentuje, že rok 2015 byl řád-
ně účetně uzavřen a jeho hospodářský výsledek
schválen, zpětnou výplatu přiměřeného zisku po
třech letech dlouhodobě rozporuje. Všechny faktury
byly dle sdělení předsedy sdružení Levinského do-
pravním sdružením řádně a včas propláceny, stejně
jako bylo vždy řádně a včas předloženo vyúčtování. 

Dopravní podnik 10. září zaslal dopravnímu sdru-
žení předžalobní výzvu k úhradě podílu. Pokud
nebude požadovaná částka uhrazena, nezajistí do-
pravní podnik po 26. lednu 2019 veřejnou dopravu
v rozsahu a kvalitě, na kterou jsou Jablonečané a li-
dé z okolních obcí zvyklí. 

„Zatím nemáme záruky, že bude doprava od ledna
příštího roku v Jablonci zajištěna,“ konstatuje ná-
městek primátora Miloš Vele a pozastavuje se nad
faktem, že nikdo z DPMLJ se mimořádného jednání
zastupitelstva na závažné téma nezúčastnil. „Do-
pravní sdružení je velký klient, ročně jde o zakázku
za zhruba 80 milionů korun,“ dodává na vysvětle-
nou Vele. „Uděláme ale všechno proto, abychom ob-
čanům zajistili autobusovou dopravu ve městě v roz-

sahu a kvalitě, na jakou jsou zvyklí. Partnera, který
nám bude schopen služby do budoucna zajistit, bu-
deme samozřejmě hledat prostřednictvím zákon-
ných nástrojů,“ ujišťuje jabloneckou veřejnost pri-
mátor Beitl.

Zastupitelé na jednání, které proběhlo v konstruk-
tivní a poklidné atmosféře, pověřili primátora, aby
zajistil u renomované advokátní kanceláře posudek
s názorem k oprávněnosti či neoprávněnosti nároků
dopravního podniku. Shodli se také, že pro další jed-
nání vytvoří pracovní skupinu, v níž budou mít své-
ho zástupce všechny zastupitelské kluby i členové
sdružení DSOJ. Vzhledem k mediálním útokům se
zastupitelstvo rovněž rozhodlo podniknout příslušné
právní kroky proti současným členům představen-
stva DPMLJ za poškozování zájmů společnosti i sta-
tutárního města Jablonce nad Nisou. 

Pracovní skupina zahájila svou činnost
Prvním počinem bylo plánované setkání s vede-
ním DPMLJ, předsedou představenstva Micha-
lem Zděnkem, ve čtvrtek 20. září. 

O dalším vývoji situace ve veřejné dopravě na
Jablonecku budeme informovat na webu města.

Veřejné osvětlení podél Nisy
Jablonec nad Nisou byl opět úspěšný v žádosti
o dotace z Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR. Letos bylo podpořeno
částkou 1 688 tisíc korun celkem pět projektů. 

Ještě na podzim tak bude vybudováno veřejné o-
světlení podél Bílé Nisy v úseku Harrachovská -
U Hřiště. Využívanou cestu pro pěší osvítí celkem 28
sloupů veřejného osvětlení. Celkové náklady jsou
1,5 milionu, dotace z ministerstva byla přiznána
v maximální výši 550 tisíc korun. V rámci projektů
Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit
bylo už v minulosti vybudováno veřejné osvětlení
v Tyršově parku a také na stezce kolem přehrady od
sauny k zátoce Cikánka. 

Zastupitelé se sešli naposled 25. září
Vzhledem k probíhající rekonstrukci velkého za-
sedacího sálu v budově radnice se od června le-
tošního roku konají jednání zastupitelů mimo
radnici.
Mimořádné zastupitelstvo 12. září zasedalo v Kul-

turním centru Hotel Praha, řádné červnové i zářijo-
vé zasedání - zároveň poslední v tomto volebním ob-
dobí, se konalo v prostorách Eurocentra. Ustavující
jednání zastupitelstva, které vzejde z komunálních
voleb 5. a 6. října 2018, se bude konat pravděpodob-
ně v průběhu listopadu už opět na radnici. O termí-
nu ustavujícího zastupitelstva budeme informovat
na webu města. (mh)

■ Aktuálně
Pořádková hlídka aneb 
strážci parku
Pořádková hlídka složená ze dvou
pracovníků veřejně prospěšných
prací má za úkol dbát na čistotu
a pořádek ve městě a informovat ko-
ordinátora VPP o případném nepo-
řádku. Ve zkušebním provozu se
dvoučlenná hlídka od června letoš-
ního roku pohybuje zejména v ob-
lasti od Nové Pasířské po autobusové
nádraží. 

„Tato lokalita byla vytipována jako
problematická z hlediska udržování
veřejného pořádku a péče o městský
majetek,“ vysvětluje tajemník úřadu
Marek Řeháček a dodává, že v přípa-
dě potřeby je radnice připravena
v budoucnu lokality pod dohledem
pořádkových hlídek ještě rozšířit.
Podmínkou je dostatek vhodných
pracovníků.

„Úkolem hlídky v žádném případě
není suplovat městskou policii nebo
asistenty prevence kriminality, ale
dbát na ochranu městského majetku
a udržování pořádku. V případě, že
se setkají s přestupkem nebo dokon-
ce trestnou činností, kontaktují
městskou či státní policii,“ zdůraz-
ňuje Řeháček. Oba členové pořádko-
vé hlídky se shodují, že jejich práci
lidé vítají a pořádek i pocit bezpečí
v lokalitě, v níž se pravidelně pohy-
bují, vzrostl. „Někdy upozorníme
bezdomovce, aby si nedělal z parku
byt, jindy domlouváme mládeži, aby
lavičku používala tak, jak se má. Už
jsme volali i záchranku, když se pá-
novi na Dolním náměstí udělalo
špatně, nebo městskou policii k ostré-
mu rodinnému incidentu v Tyršově
parku, pomohli jsme i okradenému
Američanovi,“ popisuje svou práci
Karol Kovács, jeden z členů hlídky.

■ Oslavy 100. výročí 
Československa
Tyršův park
27. 10. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
OSLAVY 100. VÝROČÍ
UKONČENÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ
VÁLKY ANEB JAK SE ŽILO
NA BOJIŠTI

Kostel sv. Anny
27. 10. /sobota/ 16.00 hodin
KDYBY TU NIC NEBYLO...
To nejkrásnější z české a slovenské
tvorby k výročí 100 let republiky.
Zpívá Iuventus, gaude! 

Tyršův park – Památník obětí 1. sv. války
28. 10. /neděle/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ PIETNÍ AKT 
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR

Poštovní ul., park pod divadlem
28. 10. /neděle/ 10.30 hodin
SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LÍPY
REPUBLIKY

Kostel sv. Ducha, Rýnovice
30. 10. /úterý/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
PAMĚTNÍ DESKY RÝNOVICKÝM
OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Akce pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou

Ve středu 12. září se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva města v Kulturním centru Hotel Praha. Tématem jednání byla situace
v DPMLJ a zajištění dopravní obslužnosti na Jablonecku. Foto Markéta Hozová

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

Týden knihoven 1. až 5. října, 22. ročník

1. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
KONCERTY PRO SMYČCE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 10. /úterý/ 17.00 hodin
MAPY OBLOHY
Od historických atlasů po mobilní
aplikace, astronomické okénko
Martina Gembece.

4. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BERLÍN, JAK HO NEZNÁTE
Knihu o Berlíně, městě s barvitou
historií i fascinující současností,
představí její autoři, novinářka
Veronika Jonášová a zpravodaj České
televize Martin Jonáš.

Dále je v hlavní budově připraveno:

PRVOREGISTRACE NA PŮL ROKU
ZDARMA
Pro nové čtenáře v hlavní budově
pouze ve středu 3. října 2018, na
pobočkách v den jejich otevření.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

VÝSTAVKA ZAHRANIČNÍHO
DENNÍHO TISKU A KRONIK
Z FONDU STUDOVNY

KOLO ŠTĚSTÍ
Přijďte si vyzkoušet svoje štěstí 
v oddělení pro děti a mládež.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE

PRVNÍ REPUBLIKA V KNIHÁCH
– nabídka knih s tematikou první
republiky.

KNIHY PRVNÍ REPUBLIKY – výstavka
knih z fondu městské knihovny, které
byly vydány v období první republiky.

PRVOREPUBLIKOVÍ AUTOŘI –
medailonky autorů, kteří tvořili v ob-
dobí první republiky.

POBOČKY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V otevírací den pobočky.

PRVNÍ KROKY V KNIHOVNĚ 
Seznámení žáků 1. stupně základních
škol s knihovnou.

SOUTĚŽE
Městská knihovna Jablonec n. N. 
a statutární město Jablonec n. N.
vyhlašují již 18. ročník literární
soutěže na téma:
BYLO NEBYLO, STO LET TOMU
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť, ale i pro dospělé.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky
spolu s vyplněnou přihláškou a písem-
ným souhlasem s podmínkami soutěže
zasílejte ve formě PDF na e-mailovou
adresu: soutez@knihovna.mestojablo-
nec.cz nebo předejte osobně 
v knihovně. 
Uzávěrka ve středu 14. 11. 2018.
Vyhodnocení proběhne v první polovi-
ně prosince. Informace D. Foltýnová,
tel: 603 991 505, 488 388 953, více na
www.knihovna.mestojablonec.cz.

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
9. 10. /úterý/ 14.00 hodin
ŠUMAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

9.10. /úterý/ od 17 hodin
NAPŘÍČ ARABSKOU REPUBLIKOU
SÝRIE
Po čase se opět setkáme s cestovateli
Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou.

15. 10. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – TÉMA:
TAJEMSTVÍ AUDIOKNIHY
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

16. 10. /úterý/ 17.00 hodin
MUZIKOTERAPIE – HUDBA
SNAZŠÍ NEŽ SLOVA
Volné pokračování lekce, kde má
hlavní slovo hudba a její léčivé vibrace.
Další setkání s muzikoterapeutkou
Bohumilou Poznarovou.

18. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MOBILIZACE V ZÁŘÍ 1938,
MNICHOVSKÁ DOHODA
Vyprávění Jiřího Duška.

23. 10. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

23. 10. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONEC NAD NISOU 
NA PŘELOMU LET 1918/1919
Přednáška Jana Kašpara, ředitele
SOkA Jablonec n. N.

2., 16. a 30. 10. vždy od 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Téma: DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

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

NOVÉ VÝSTAVY
DOLNÍ SLEZSKO NA DOSAH RUKY
Své snímky v prostoru schodiště vysta-
vuje polský fotograf Piotr Miemiec.

„40“
Výstava věnovaná budově staré radnice
a 40. výročí její rekonstrukce pro účely
knihovny. Expozice umístěna na chod-
bě k multimediálnímu oddělení.

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

5. 10. /pátek/ 9.00–16.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Akce k oslavě světového Dne zvířat,
prohlídka chovatelské a herpetologické
stanice, dílničky. Informace A. Francová

12. 10. /pátek/ 
NOČNÍ VÝSADEK
Noční putování tmou v malých skupin-
kách ke společnému cíli dle slepé ma-
py. Rozvezení zaslepeným autobusem.
Do 15 let jen v doprovodu dospělého.
Přihlášky a informace A. Francová.

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

27. 10. /sobota/ 10.00–16.00 hodin,
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
Tyršovy sady – jak si hráli naše babičky
a dědečkové.

31. 10. /středa/ 15.30–18.30 hodin
DÝŇODLABÁNÍ V CENTRALU
Dlabání a vaření z dýní, dýňové dílnič-
ky, informace A. Tauchmanová.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26.–30. 10. /pátek–úterý/
SOUSTŘEDĚNÍ HUDEBNÍHO
ODDĚLENÍ
Tradiční podzimní pobytové hudebně
taneční dovádění, soustředění dětí
přihlášených na zájmové vzdělávání:
kytara, klávesy, flétna, mažoretky,
street dance, informace do 20. 10.,
B. Formanová.

26.–30. 10. /pátek–úterý/
POBYTOVÉ PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
Podzimní prázdninový pobyt. Těšit se
můžete na výlety, hraní her venku
i vevnitř, táborák, stezka odvahy.
Informace a elektronické přihlášky do
13. 10. – A. Tauchmanová.

26.–30. 10. /pátek–úterý/
SOUSTŘEDĚNÍ FLORBALU
Podzimní prázdninový pobyt plný
florbalu na Hraběticích. Těšit se můžete
nejen na florbal, ale také na výlety
a hraní her. Přihlášky P. Dostál.

29.–30. 10. /pondělí–úterý/ 
8.00–15.00 hodin
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ DNY
PRO HANDICAPOVANÉ
Celodenní prázdninový program pro
děti, mládež a dospělé se zdravotním
handicapem, přihlášky do 19.10., 
I. Literová.

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

1.–31. 10. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti
od 3 měsíců s doprovodem.

1., 8., 15. a 22. 10., /pondělí/ 
16.00–16.45 hodin
PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
Určeno pro předškoláky, trénování
správného držení tužky, příprava na
psaní – cviky, logopedie, rozvoj řeči,
mluvení před kolektivem. To vše hra-
vou formou.

3. 10. /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. a 19. 10. /pátek/ 16.30–19.30 hodin
MOHENŽODÁRO
Přijďte objevit svou vnitřní ženu, tanec,
probuzení ženské energie, cvičení,
meditace.

9. a 23. 10. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
a VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

10. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
VLIV NEDOSTATKU VITAMÍNŮ
A MINERÁLŮ NA NÁŠ ŽIVOT
Přednáška o zdraví.

11. 10. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. 

18. 10. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT

20. 10. /sobota/ 10.00–18.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE, ALBA
Výroba osobních a osobitých alb či ka-
lendářů pod vedením Katky Moucho-
vé-Brázové. Přihlášky tel. 605 733 540.

24. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Přednáška výživové poradkyně
Romany Davidové.

25. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Určeno pro těhotné a kojící maminky,
kterým poradí laktační poradkyně
Eleonora Kočí. Přihlášky tel. 777 102 614.

26. 10. /pátek/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S DULOU 
Máte otázky kolem šestinedělí, porodu,
kojení a těhotenství? Beseda s jablonec-
kou dulou Renatou Loudovou. Přihlášky
na loudova.renata@gmail.com, nebo
tel.: 775 987 291.

27. 10. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
KONSTELAČNÍ WORKSHOP
Pokračování workshopu s Jindřiškou
Jindrovou na téma rodinné konstelace
a pohyby duše. 

27. 10.–30. 11. /sobota–pátek/ hodin
VERNISÁŽ NAŠE KRÁSNÁ ZEMĚ
V OC CENTRAL
Obrázky malují děti a nosí do Jablíčka
v rámci soutěže ku příležitosti 100. vý-
ročí naší země, uzávěrka 26. 10.

29. 10. /pondělí/ od 15.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE
NAŠE KRÁSNÁ ZEMĚ
Vyhlášení vítěze v OC CENTRAL, kte-
rého bude losovat náměstek hejtmana
Libereckého kraje, Pavel Svoboda.
Vylosovaný výherce obdrží poukaz na
vyhlídkový let nad naší vlastí pro tři
osoby.

100 let republiky – 20 let Parau Parau

5. 10. /pátek/ 17.30 hodin klub Woko
Jablonecký soubor scénického tance Parau Parau oslaví 20 let existence
komponovaným představením, jež nabídne mimo jiné nejúspěšnější
choreografie souboru nominované na celostátní taneční i divadelní
přehlídky, jako je Tanec tanec, Jiráskův Hronov, nebo uvedené na fes-
tivalech Mezi Ploty, Otevřeno Kolín aj. Následovat bude koncert kapely
Aurora JaSBand.
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■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216
mob. 732 542 934

1., 10. /pondělí/ 16.00–17.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I.
První pravidelná schůzka dětí 4–8 let.
První pomoc, anatomie a fyziologie lid-
ského těla. Ale také znalosti morseov-
ky, topografie a bylinek. To a mnohem
více se děti naučí v průběhu roku.
Čekají je různé návštěvy složek IZS,
přespávačky. informace a registrace:
kmz@cck-jablonec.cz.

8. 10. /pondělí/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA II.
První pravidelná schůzka dětí 9–14 let.
První pomoc, anatomie a fyziologie lid-
ského těla. Ale také znalosti morseov-
ky, topografie a bylinek. To a mnohem
více se děti naučí v průběhu roku. Če-

kají je různé návštěvy složek IZS, pře-
spávačky. informace a registrace:
kmz@cck-jablonec.cz.

13. 10. /sobota/ 8.30 hodin
DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO
ZÁCHRANÁŘE
Fyzicky náročný závod pro týmy na
Prosečském hřebeni s mnoha úkoly,
a to nejen ze zdravovědy. Kategorie 
dětí 12–17 let, masters nad 18 a ozbro-
jené složky. Informace a registrace:
reditelka@cck-jablonec.cz.¨

18. 10. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
Malá učebna ČČK, Uhelná 5
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-
městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Teorie a praktická cvičení,
modelové situace. Účastníci obdrží
potvrzení s platností v rámci BOZP na
2–4 roky (dle provozu). Vstup: přihlá-
šení na www.cck-jablonec.cz 

18. 10. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO

UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku v po-
skytování první pomoci. Vstup: přihlá-
šení na www.cck-jablonec.cz.

26. 10. /pátek/ 16.30–18.00 hodin
PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ – DĚTI
Kurz určený rodičům dětí 1–10 let za-
měřený na specifika dětských úrazů
a nemocí. Přihlášky nutné, www.cck-
jablonec.cz (kurzy první pomoci).

■ 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.

1.–31. 10. 
BOJ PROTI RAKOVINĚ PRSU
Účastníme se kampaně boje proti ra-
kovině prsu. V kavárně budou k dispo-

zici ukázky, letáčky, možnost podpoře-
ní zakoupením hrnků celý měsíc.

9. 10. /úterý/ 14.00 hodin
SAMOVYŠETŘENÍ PRSU
Přednáška.

18. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ

24. 10. /středa/ 13.30 hodin
WORKSHOP
Ubrousková technika.

■ Základní 
umělecká škola
Podhorská 47, 
466 01 Jablonec nad Nisou, 
tel.: 488 880 300, mob. 774 762 223

26. 10. /pátek/ 18.00 hodin
PĚVECKÝ VEČÍREK TROŠKU JINAK
Hudba Alana Menkena z filmů Walta
Disneyho, koncertní sál ZUŠ.

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

FLORBAL
6. 10. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ
Florbalový turnaj, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., kurty 1 a 2.

FOTBAL
27. 10. /sobota/ 9.00 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ
Pořádá ligum, s. r. o., centrkurt.

FUTSALL
5. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– WIZARDS DDM PRAHA 10
II. liga západ, centrkurt.

19. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC MALIBU MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
6. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ LOKOMOTIVA LOUNY
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

6. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ LOKOMOTIVA LOUNY
II. liga mužů, centrkurt.

27. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ ÚSTÍ NAD LABEM
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

27. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL ÚVALY
II. liga mužů, centrkurt.

TRAMPOLÍNY
11.–14. 10. /čtvrtek–neděle/
MEZINÁRODNÍ ZÁVODU
PŘÁTELSTVÍ
Pořádá ČGF, 46. ročník.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
dle aktuálního herního plánu
pořadatele TJ Bižuterie.

20. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ TESLA STRÁŽ N. N.
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt č. 1.

20. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – LOKOMOTIVA LIBEREC I
Dvojzápas - Krajský přebor mužů, kurt č. 1.

20. 10. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – VK DUKLA LIBEREC
Dvojzápas – Extraliga juniorek, 
dvojzápas, kurt č. 4

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

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

4. 10. /čtvrtek/ 21.00 hodin
FK JABLONEC – FK DYNAMO KYJEV
Evropská liga UEFA, 2. kolo

7. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO
11. kolo FORTUNA : LIGA

25. 10. /čtvrtek/ 21.00 hodin
FK JABLONEC – FC ASTANA
Evropská liga UEFA, 4. kolo

28. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – FC SLOVAN LIBEREC
13. kolo FORTUNA : LIGA

Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz
3. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC KOLÍN
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

24. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC TRUTNOV
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

31. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC LETCI LETŇANY
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizova-
ná výuka základů bruslení pro základ-
ní a mateřské školy, druhá polovina je
volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na emailu:
koordinator@sportjablonec.cz

Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony: 
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Sauna Sport
www.sportjablonec.cz
úterý 12.00–21.00 hodin (společná)
středa 12.00–21.00 hodin (pouze muži)
čtvrtek 12.00–21.00 hodin (pouze ženy)
pátek–neděle a státní svátky

12.00–21.00 hodin (společná)

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

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

20. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – SK SPARTAK
SLATIŇANY
Divize skupina C, 11. kolo.

22. 10. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – 
SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Juniorská liga, 7. kolo.

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

Areál Břízky

PŘESPOLNÍ BĚH
www.skijablonec.cz

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

ZŠ Pasířská
Žižkův vrch, Jablonec n. N.

Cvičení rodičů a dětí na Žižkově vrchu
v tělocvičně základní školy se koná
každou středu od 17 do 18 hodin od
září 2018 do května 2019. Cvičení pod
vedením Boženy Krausové pořádá
oddíl rodičů a dětí TJ LIAZ JBC.

Jablonečtí fotbalisté se poprvé v klubové historii probojovali 
do základní fáze Evropské ligy. Ve čtvrtek 20. září v prvním zápase 

skupiny smolně prohráli na pažitu francouzského Rennes 1:2. Foto Michal Vele
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Kinofest vstoupil do prvního ročníku
„Jsem velmi ráda, že mohu všem přízniv-
cům kinematografie oznámit, že pro ně letos
připravujeme 1. ročník jabloneckého filmo-
vého festivalu Kinofest 2018,“ vzkazuje mi-
lovníkům filmu Jana Pěnčíková, jednatelka
Eurocentra Jablonec. 

Loni jsme si na nultém ročníku této akce vy-
zkoušeli, jaké to je, zorganizovat filmový festi-
val i tady u nás, v Jablonci nad Nisou, a proto-
že se tento pokus setkal s velkým ohlasem ze
strany vás, diváků, letos nás čeká filmový festi-
val již naostro. Věříme, že se vám bude líbit. 

Filmový festival Kinofest 2018 se uskuteční
od 9. do 11. listopadu v kinech Radnice i Junior.
V současné chvíli pracuje dramaturg jablone-
ckých kin na přípravě programu, takže vám ne-
mohu říci, které filmy konkrétně uvidíte, ale
určitě mohu prozradit, že se můžete těšit na
zhruba 20 filmů různých žánrů a pro různé vě-
kové kategorie. 

Festival zahájíme slavnostní premiérou v pá-
tek 9. 11. v 19 hodin v kině Radnice a pokračo-
vat budeme celý víkend v kinech Radnice
i Junior. Termín jabloneckého festivalu, kdy po-

časí venku nenabízí příliš mnoho možností pro
venkovní aktivity, přímo svádí k tomu strávit
celý víkend sledováním zajímavých filmů, dát
si u nás v kině něco dobrého a seznámit se
s projekty, které pro vás během celého roku
připravujeme. Na každém filmovém festivalu
jde samozřejmě především o filmy, ale u nás,
na Kinofestu 2018, nám jde i o to, abychom vám
představili naše projekty, jako třeba Naslepo,
Mimikino, Filmbrunch nebo Projekce pro se-
niory. 

Jako vstupné na všechny filmy během celého
Kinofestu 2018 bude sloužit permanentka, na

ní si po jejím zakoupení navolíte, na které filmy
se budete chtít jít podívat, a my pro vás na ně
zarezervujeme místo. Permanentka na Kinofest
2018 bude stát 149 Kč a k zakoupení bude v po-
kladnách kin a v recepci Eurocentra od 22. říj-
na. Za cenu, za níž při běžném provozu jdete na
jeden film, tak uvidíte filmů 20! Jistě vás také
potěší, že permanentka je přenosná a že rodiče
s sebou mohou vzít své dítě do 15 let do kina zdar-
ma. Pro menší děti budeme mít v rámci projektu
Tvořík připravenou i tvůrčí dílničku, kde si bu-
dou moci něco pěkného vyrobit. 

Věříme, že pro vás bude Kinofest 2018 zají-
mavým zpestřením jabloneckého kulturního
života, a doufáme, že jablonecká kina v ten ví-
kend ožijí a že se všichni budeme dobře bavit.

Sledujte, prosím, náš web www.kinajablonec.cz
a náš facebook. Zde budeme doplňovat všechny
informace ke Kinofestu a zde také naleznete
přesný program. Přeji vám všem krásné pod-
zimní dny a budu se těšit na shledání na filmo-
vém festivalu Kinofest 2018!

Jana Pěnčíková, 
jednatelka společnosti Eurocentrum

Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Říjnový taneční víkend
Jablonec nad Nisou bude opět hostit celo-
státní přehlídku scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec… 2018. Letošní 32.
ročník se odehraje od 26. do 28. října a jeden
ze souborů zde přebere už šestou Cenu měs-
ta tance.

Také letos v městském divadle a Eurocentru
NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční a pohybové
studio Magdalena Rychnov Jablonec nad Nisou
připravily programově bohaté tři dny, během
nichž se představí ty nejlepší taneční soubory
vzešlé z krajských přehlídek. Tančit se bude
v přehlídkových blocích i v seminářích, jednot-
livá představení projdou rozborovými semináři
s odbornou porotou. Obohacením přehlídky jsou
večerní setkání účastníků v Leven One Café. V ne-
děli odpoledne se pak ZUŠ Lounských Praha 4,
loňský držitel Ceny města tance, představí cho-

reografii Třeba jen na chvíli. A po něm bude vy-
hlášen nový držitel jablonecké ceny. Podrobný
přehlídkový program najdete na plakátech nebo
na www.nipos-mk.cz, scénický tanec.

V Jablonci nad Nisou se tančí nepřetržitě
vždy o posledním říjnovém víkendu od roku

2003, od roku 2012 pak náměstek primátora
pro kulturu předává zvláštní Cenu města tance
za výrazný umělecký počin a osobitou výpověď
v tanci. „Součástí přehlídky jsou odborné vzdě-
lávací programy vedené renomovanými odbor-
níky nejen z Čech, ale i zahraničí. V minulosti
například ze Slovenska, Německa, Francie,
Norska, Kuby, Japonska či USA,“ říká Jiří Lössl
z NIPOS-ARTAMA. 

Na konci října se tak v Jablonci sejdou téměř
dvě stovky tanečníků z celé republiky. Loni při
jubilejní přehlídce jejich počet přesáhl číslo
250, neboť součástí programu bylo Celostátní
sympozium amatérské taneční platformy s me-
zinárodní účastí. Kromě přehlídky Tanec, ta-
nec… v Jablonci nad Nisou probíhají ještě dal-
ší republikově známá taneční setkání: Tanec
srdcem, Podzimní fantazie a Společně nejen na
jevišti. (jn)

Oratorium Jan Hus
Smíšený pěvecký sbor Janáček pořádá v so-
botu 6. října 2018 v Městském divadle v Jab-
lonci nad Nisou slavnostní koncert. 

Společně se sborem Chorvereiningung Sach-
senring Zwickau a pěveckým sborem školy
Pestalozzi Zwickau nastudoval Oratorium Jan
Hus skladatele Carla Loweho. Nastudování tr-
valo jeden rok včetně dvou soustředění všech
sborů v ČR i SRN.

Na slavnostním koncertu vystoupí 120 zpěvá-
ků, které doprovodí orchestr Praga Sinfonietta.
Dále bude účinkovat pět sólistů ze SRN, Belgie,
Anglie a Českou republiku reprezentuje sólist-
ka Janáčka Dana Zahrádková. Jde o druhou
premiéru v rámci společného projektu podpo-

rovaného statutárním městem Jablonec nad
Nisou a partnerským městem Zwickau. První
premiéra se konala 26. května ve Zwickau při
oslavách 900. výročí založení města. Tento kon-
cert před 600 diváky se velmi vydařil a ovace
publika nebraly konce.

Projekt Oratorium Jan Hus je příspěvkem
Janáčka k rozvoji partnerských vztahů Jab-
lonce nad Nisou a Zwickau. Budeme rádi, když
se říjnový koncert setká s velkým diváckým
ohlasem. Jde o mimořádně působivé hudební
dílo, které překvapí obsahem i krásnými melo-
diemi. Ivana Kopáčková 

Letní rekordní návštěvnost
radniční věže
Letní turistická sezona 2018 je u konce.
Dlouhé a teplé léto turisty od návštěvy jablo-
neckých památek a rozhleden neodradilo. 

Rekordní návštěvnost zaznamenala radniční
věž a rušno bylo i v nejstarším stojícím jablo-
neckém domě, kde v současnosti sídlí turistic-
ké infocentrum.

Do Jablonce návštěvníci mířili hlavně za bi-
žuterií, okolní přírodou a na rozhledny. „Po
dvouleté pauze byla letos opět otevřena vyhlíd-
ka z radniční věže, na kterou v létě vystoupalo
téměř třináct set lidí. Velký zájem byl v prvních

týdnech po otevření, pak teplé počasí lákalo
spíše na přehradu, přesto byla letošní návštěv-
nost věže rekordní. Pozitivní ohlasy máme tra-
dičně na prodejní výstavu skla a bižuterie
Křehká krása, kterou pořádá Svaz výrobců skla
a bižuterie. Návštěvníci vítají možnost si na-
koupit rozmanitý sortiment na jednom místě,“
rekapituluje ředitel Jabloneckého kulturního
a informačního centra Petr Vobořil. 

„Ve spolupráci s církvemi naše infocentrum
během léta zpřístupňuje také zdejší kostely
a pořádá v nich varhanní koncerty. Obecenstvo
bylo skvělé! Chrámy se zaplnily téměř do po-
sledního místečka. Letošním dětským hitem
byla výletní soutěž České televize Sežeňte oveč-
ky, do které se zapojilo i jablonecké turistické
infocentrum,“ dodává Petr Vobořil. (rsch)

Foto Ivana Mošnová

Foto Jiří Endler

Foto archiv SPS Janáček Foto archiv JKIC
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příloha Jabloneckého měsíčníku – říjen 2018

Na území historických českých zemí se na pře-
lomu let 1918/1919 odehrávaly dva zcela odliš-
né dějinné příběhy. V českojazyčných územích
(v našem okolí např. na Železnobrodsku) přiví-
talo obyvatelstvo vznik Československé repub-
liky 28. října 1918 s nadšením projevujícím se
i veřejným ničením symbolů mnohasetleté

habsburské monarchie. Naopak v oblastech osíd-
lených Němci se lidé nejprve museli se záni-
kem Rakousko-Uherska psychicky vyrovnat.
Následně se trápili s hospodářskými i organi-
začními potížemi nově vzniklé separatistické
provincie Deutschböhmen vyhlášené v Liberci
už 29. října 1918. Ještě později se složitě vyrov-
návali s násilným obsazením oblasti českoslo-
venským vojskem v prosinci 1918. 

V převážně německojazyčném Jablonci nad
Nisou 28. říjen přivítali příslušníci české men-
šiny poměrně viditelně. 30. října vyvěsili pra-
pory v národních barvách na českých domech,
škole a Národním domě. V něm se také sešli na
slavnostní schůzi Češi z Jablonce i z blízkého
okolí, a to bez odporu německého obyvatelstva.

Zástupci provincie Deutschböhmen totiž mě-
li v Jablonci jiné problémy než pacifikovat čes-
kou menšinu. Právě v našem městě nastal vel-
ký problém s vojáky navrátivšími se z fronty.
Už 1. listopadu 1918 se sešlo ve zdejší Turn-
halle na 400 revolučně naladěných mužů
a pouze zásluhou řečnického mistrovství nového
jabloneckého starosty Karla Richarda Fischera
nedošlo k tragickému vyústění konfliktu.
Podařilo se mu zradikalizovaný dav uklidnit
a za cenu rozdělení si kompetencí v řízení měs-
ta mezi radnicí a vojáky docílit jejich klidného
rozchodu. Napětí ve městě ale pokračovalo.
Zajišťovat pořádek, dostatek potravin a starat se
o nezaměstnané i navrátilce bylo čím dál složi-
tější. V průběhu podzimu se myšlenka existen-
ce samostatné Deutschböhmen stále více kom-
promitovala a bylo tak již jen otázkou času, kdy
se obě části české kotliny opět spojí do jednoho
státu. 

K obsazení Jablonce došlo 11. prosince 1918.
Ve čtyři hodiny ráno vzbudilo obyvatele houká-
ní sirény ohlašující vstup československých vo-
jáků do města. Následně hlídky zajistily poli-
cejního komisaře Karla Heinecke, redaktora
Gablonzer Tagblatt Richarda Böhme a přede-
vším starostu K. R. Fischera, který se posléze
pod protestem podvolil jurisdikci českosloven-
ského vojska. Situaci ve městě tak začal od 11.
prosince 1918 kromě jabloneckého německo-
jazyčného městského úřadu řídit i nově ustano-
vený český Menšinový národní výbor Jablonec
nad Nisou a Československé vojenské staniční
velitelství.

Dne 11. prosince odpoledne podepsali zá-
stupci města a zástupci československého státu
dohodu o podobě budoucí spolupráce. Před-
mětem byl především klíč k poměrnému za-
stoupení ve všech městských orgánech mezi
Němci a Čechy v poměru 7:4, a to až do nových
voleb. Nové zastupitelstvo mělo mít celkem
dvaadvacet Němců a dvanáct Čechů. 

Přestože se bez násilí obešlo i obsazení dal-
ších německojazyčných lokalit Jablonecka,
všechny problémy se samozřejmě nevyřešily
hned. Němci se jako součást ČSR chápali toliko
dočasně. 

Jazykové a další spory byly jistě nepříjemné,
klíčová ale byla především otázka ekonomic-
kého přežití města. Tu se naštěstí postupně po-
dařilo vyřešit. Situace se rychle stabilizovala
a v návaznosti na konsolidaci poměrů v celé re-
publice nakonec dosáhlo město Jablonec nad
Nisou v dalších Fischerových funkčních obdo-
bích (ve dvacátých a na počátku třicátých let 20.
století) velkého rozmachu v hospodářské, kul-
turní i společenské oblasti. 

Nicméně problém „nesžití se“ německé mi-
nority s ČSR, vzpomínka na vnucené spojení
s novou republikou a nedořešení národnostní
otázky, nic z toho nezmizelo ani z Jablonecka,
ani z pohraničí, ani z celého státu, a do dvaceti
let pak přineslo své smutné následky.

Jan Kašpar, 
vedoucí SOkA Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou 
na konci roku 1918
První světová válka byla globálním válečným konfliktem pustošícím od roku 1914
do roku 1918 většinu světadílů i oceánů. Po skončení válečného běsnění již neměl
svět nikdy vypadat jako předtím. 

Pohlednice s mapou německojazyčné oblasti českých zemí, nedatováno, zdroj SOkA Jablonec nad Nisou

Tzv. stará radnice v Jablonci nad Nisou 
v prosinci 1918 s vlajícím českým praporem, 

zdroj SOkA Jablonec nad Nisou Starosta K. R. Fischer, zdroj SOkA Jablonec nad Nisou 
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■ Jablonecké maličkosti XXIX.

Jedno z největších jabloneckých tajemství
pro mne představují dvě koule z hrubé žuly,
které stojí na sloupcích brány, jíž se vjíždí
do dvora domu č. 1632/112 v Pražské ulici. 

Může to působit přehnaně, ale kdykoliv jsem
okolo tohoto domu stoupal vzhůru Revoluční
ulicí směrem na Petřín či do Kokonína, přišlo
mi, že tady něco opravdu silně nehraje. Secesní
stavba s pomalu mizející krásou květinových
a ornamentálních dekorů na fasádě se viditelně
odlišuje od stylu provedení nádvorní brány. Její
žulové sloupky zakončují dvě kamenné koule
z téhož materiálu, stojící na kónických podstav-
cích a připomínající tak šachovou figurku pěš-
ce. Takové zakončení brány by ale spíše odpo-
vídalo nějaké barokní, s přimhouřením obou
očí snad ještě klasicistní budově. Něco podob-
ného bývá v podhůří Jizerských hor občas vidět
na vjezdech do panských velkostatků, téměř
stejné koule pak najdeme na Nise, například
v klášteře St. Marienthal za Žitavou. Ale tady
v Jablonci – a na dvoře secesní stavby? Neví-
dáno! Zažehl se ve mně lovecký instinkt a této
záhadě jsem se úporně snažil přijít na kloub. 

První, co člověka řešícího tuto nesourodost
napadne, je, že sloupky s koulemi mohly na
místě zůstat po nějaké starší stavbě. To zní vcel-
ku logicky, ale je to dost nepravděpodobné.
Předně v časech na přelomu 18. a 19. století ne-
byly brány vyzdívány z pravidelně otesaného
surového kamene spojeného poměrně velkými
spárami malty, ale ozdobná kamenná zakonče-
ní byla usazována buď na omítnuté sloupy či –
častěji – na jednolité kvádry, které působily
v branách bytelněji. Podstatným důvodem pro
odmítnutí této teorie je ale skutečnost, že podle
mapy Jablonce z roku 1854 byl v tomto místě
pouhý les. Zástavba tehdy začínala až pod
dnešní ulicí Pražskou (kdysi Wiener Strasse)
a horní část Revoluční ulice (nazývaná kdysi
podle osídlení v Pustině na kopci nad Jablon-
cem Wustunger Gasse čili Pustinská) byla zří-
zena až na začátku 20. století. Těmito místy
ovšem odnepaměti procházela, ve směru celé
dnešní Revoluční ulice, stará cesta, která vy-
cházela od řeky Nisy a stoupala do Vrkoslavic,
odkud pokračovala do Kokonína a dále vedla

směrem k Malé Skále a Železnému Brodu. Jed-
nalo se o jednu z nejvýznamnějších historic-
kých komunikací, známou již za nejstarších ča-
sů Jablonce. Jenže, v místě brány byl hustý les,
který ještě v polovině 19. století – kdy už muse-
ly být koule z brány dávno vyrobené, končil až
pod dnešní Pražskou ulicí u dřevěné chalupy č.
170 (dnes na jejím místě stojí dům 170/47).
Tam, kde je dnes brána s koulemi, byly v té do-
bě jen stromy. Pravda, nebylo zde zcela pusto:
pár desítek metrů výše visel u cesty na statném
buku, který rostl přesně před domem č. 1257/7
v dnešní ulici Na Hranici 1257/7, velký dřevěný
kastlík s obrazem 14 svatých pomocníků; jinak
tu ale nebylo vůbec nic. Kousek výše, při ústí
dnešní Obloukové ulice do Revoluční, se pak
v tomto lese, majetkově náležejícímu maloskal-
skému panství, nacházela stará obecní hranice
oddělující Jablonec od Vrkoslavic. Jako mož-
nou, ale spíše hodně nepravděpodobnou, by se
v této souvislosti mohla zdát myšlenka, že ka-
menné koule mohly na této hranici zdobit ja-

kousi lesní bránu vítající všechny, kdož přijíž-
děli do Jablonce. 

Dům č. 1632/112 v Pražské ulici si postavil
roku 1902 tehdy dvaačtyřicetiletý výrobce skle-
něného zboží Josef Anton Pfeiffer pro svoji ro-
dinu a podnikání podle projektu jabloneckého
stavitele Emiliana Herbiga. Architektonickou
podobu mu však vtiskl slavný architekt a tvůr-
ce jabloneckých kostelů Josef Zasche. Původní
dokumentace ukazuje, že dům měl být od po-
čátku orientován jak do ulice Pražské, tak
Revoluční a na obou koncích měly být secesní
klenuté brány, kterými by se vjíždělo do dvora.
Brána v Pražské ulici se dochovala na jedné fo-
tografii z počátku 20. století, a tak víme, že byla
postavena přesně dle projektu. Tehdejší doba si
libovala v symetrii a nedovedl jsem si proto
představit, že by druhá brána na opačném kon-
ci domu v Revoluční nebyla postavena. To mne
vedlo k myšlence, že by kamenné koule mohly
být na nově vzniklý vjezd do dvora umístěny
i mnohem později po postavení domu, až po
zboření původní brány. Jenže, následně jsem
nalezl starou fotografii ulice z doby krátce po
dokončení domu a na ní jsou kamenné koule
již na svém současném místě. Je tak téměř jisté,
že brána vznikla společně se stavbou. 

Co asi vedlo pana Pfeiffera k tomu, že nedo-
držel Zascheho návrh a dům postavil s dvěma
branami – jednou klenutou a druhou s barok-
ními kamennými koulemi? Mohl koule získat
a přenést z nějakého jiného, podstatně staršího
stavení? Jako určitý symbol rodové kontinuity
například? Mohly snad pocházet z nedaleko
stojícího domu č. 170, který patřil jeho otci a dě-
dovi a v němž se Josef Anton Pfeiffer také
v dubnu 1860 narodil? Či ze sousední stavby č.
171, která byla zděná a na starších mapách pů-
sobí díky zahrádce honosně? Je to vcelku mož-
né a snad i pravděpodobné. Škoda je, že s ro-
zřešením záhady dvou žulových koulí nepřišel
někdo o trochu dříve a nezeptal se přímo Josefa
Antona Pfeiffera. Pokud totiž nelže český přípis
ve staré německé matrice, tak tento výrobce
skleněného zboží a stavebník brány s koulemi
zůstal v Jablonci i po válce a zemřel zde v po-
žehnaném věku až na jaře roku 1950.

Marek Řeháček

Tajemství dvou kamenných koulí

Kresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad
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V rámci připomenutí 130. výročí železnice
v Jablonci nad Nisou zbývá doplnit, že jab-
lonecké nádraží mělo výtopnu s remízou
pro dvě lokomotivy, která stávala přesně na-
proti staré vodárně, zbourané v listopadu
2008, uprostřed kolejiště. 

Obě budovy si byly architektonicky velmi po-
dobné. Výtopna měla svůj vodojem i svoji stud-
nu, ale vodou zásobovala lokomotivy přímo

pod svojí střechou, nikoliv vodní jeřáby ve sta-
nici. Celkem tři vodní jeřáby ve stanici vznikly
až po roce 1894 po dostavbě vodárny, z níž byly
jeřáby napájeny. Výtopna patřila mezi původní
stavby z roku 1888, kdežto vodárna byla posta-
vena až v roce 1894. V roce 1904 byl na nákla-
dy města zřízen celní úřad II. třídy s budovou,
která se dnes dochovala jako součást areálu fir-
my Astra. V roce 1910 došlo k demolici staré vý-
topny s přilehlým skladem uhlí a tentýž rok by-
ly obě stavby postaveny na tanvaldském zhlaví
(část dopravny s kolejovým rozvětvením) v pro-
storách před bývalým výhybkářským stanoviš-
těm č. II, které už neexistuje. Touto rekonstruk-
cí se uvolnil prostor před vodárnou a mohlo se
začít s rozšiřováním nástupiště a prodloužením
kolejiště na libereckém zhlaví. Do té doby tomu
zabraňovala stavba původní výtopny z r. 1888. 

V roce 1946 byla postavena na konci kusé ko-
leje 3a směrem k Vodní ulici dřevěná garáž pro
motorový vůz, která se nedochovala. Podle pa-
mětníků v té době cca do roku 1950 jezdil
z Jablonce brzy ráno přímý rychlík do Marián-
ských Lázní a pozdě večer se vracel zpět. Další
zajímavé spojení představovaly od 11. 12. 2005

dva páry víkendových přímých spěšných vlaků
Dresden – Tanvald, které skončily 13. 12. 2014.
Výpravní budova jabloneckého nádraží byla
v 80. letech 20. století nevhodně doplněna ně-
kolika přístavbami. Podstatnou změnu začalo
nádraží prodělávat v listopadu 2008, a to nej-
dříve demolicí vodárny a postupným rozebírá-
ním ostrovního skladiště. V prosinci téhož roku
byla zahájena rekonstrukce výpravní budovy
a došlo k odstranění přístaveb. 3. 6. 2010 zaháji-
la provoz nová železniční zastávka Jablonec n. N.
centrum a 24. 6. 2010 byla slavnostně předsta-
vena veřejnosti modernizovaná výpravní budova.
18. 11. 2013 začala sloužit nová otočka autobu-
sů s výstupním a dvěma nástupními stáními.
V letech 2014 a 2015 se dočkala modernizace
a odstranění propadu rychlostí i celá trať
Liberec – Tanvald, když se vlaky po nové do-
pravní cestě rozjely 13. 7. 2015 za nové konfigu-
race redukovaného kolejiště se dvěma bezba-
riérovými nástupišti. Provoz je řízen dálkově
dispečery z Liberce a skončila tak éra provoz-
ních profesí výpravčí a výhybkář. Dolní nádra-
ží přišlo o kolejové rozvětvení úplně a stala se
z něj pouze zastávka. 

Od 13. 12. 2015 začaly jezdit přímé vlaky Li-
berec – Szklarska Poreba Górna a v ranní a od-
polední přepravní špičce vlaky jezdí v 30minu-
tovém intervalu.

Několika snímky si připomeňme trochu ne-
dávné historie a zásadní proměnu jabloneckého
nádraží.

Lukáš Pleticha, Jindřich Berounský

130 let železnice v Jablonci nad Nisou /2. díl/

Křižování osobních vlaků v Jablonci n. N. 2. 3. 2005

Pohled na nádraží z Nové Pražské 19. 4. 2005
Původní vodárna s bývalým výhybkářským 

stanovištěm č. I a nocležnou

Výstava Julie Winterové Mezerové
Městská galerie MY připravila na letošní
podzim výstavu malířky Julie Winterové
Mezerové (1893–1980), sestry architekta jab-
lonecké radnice Karla Wintera. 

Je zajímavé, že cesty sourozenců Wintero-
vých za uměleckou tvorbou byly odlišné, ačko-
liv shodně začínaly v rodině textilního úřední-
ka v podkrkonošské Úpici. Julie studovala na
českých školách v Hradci Králové a v Praze, by-
la významným způsobem ovlivněna moderním
francouzským uměním a působila v českém
prostředí. Její bratr studoval na německojazyč-
ných školách a prosadil se v německo-českém
prostředí, kde realizoval své nejvýznamnější
stavby.

Julie Winterová se po studiích na Umělecko-
průmyslové škole v Praze věnovala pedagogic-
ké činnosti. Poté, co se v roce 1919 provdala za
Aloise Mezeru, funkcionalistického architekta,
žáka Josipa Plečnika, mohla se díky existenční-
mu zajištění začít naplno věnovat umělecké
tvorbě. Pro její výtvarnou dráhu byly důležité o-
pakované cesty do Francie. Patřila mezi české
umělce, kteří si Francii oblíbili, často zde pobý-
vali a tvořili zde. Julie Winterová Mezerová
v kolébce moderního umění pravidelně vysta-
vovala a její tvorba se zde setkávala s pozitiv-

ním ohlasem. Během svého tvůrčího života se
věnovala většině malířských žánrů; krajině, fi-
gurálním námětům, aktům, zátiším, typické
pro její dílo jsou přírodní, hlavně květinové mo-
tivy. Velká část umělecké pozůstalosti Julie
Winterové Mezerové je uložena v Městském
muzeu v Úpici, odkud je většina vystavených
děl zapůjčena.

Výstava maleb a kreseb úpické rodačky bude
zahájena v Městské galerii MY 11. října a potr-
vá do 8. prosince 2018. Koná se při příležitosti
125. výročí malířčina narození a 85. výročí do-
končení jablonecké radnice. (MGMY)

Oslavy 100. výročí ukončení 
první světové války aneb 
Jak se žilo na bojišti
V první světové válce zahynulo či zmizelo na
900 jabloneckých mužů, válka poznamenala
téměř každou rodinu a Jablonečtí dlouho
hledali důstojné místo pro památník připo-
mínající válečné oběti. 

Jedním z míst byl i park, který měl vzniknout
na místě bývalého hřbitova na Horním náměs-
tí. K slavnostnímu odhalení pomníku nakonec
došlo 18. října 1936 v městském parku na rohu
dnešních ulic Sadová a U Balvanu. 

Oslavy, které 27. října proběhnou v Tyršově
parku od 10 do 16 hodin, v sobě propojí bohatý
kulturní program se zajímavou vojenskou his-
torií. Díky spolupráci s vojenskými nadšenci
návštěvníci akce zjistí, jak se nejen bojovalo,
ale i jak se žilo vojákům během první světové
války. Budou si moci prohlédnout dobové uni-
formy, jejich zbraně, vybavení a například i vo-
jenskou kuchyň.

Po celý den je připraven bohatý kulturní pro-
gram pro celou rodinu. Těšit se můžeme na
Spolek jabloneckých dam a pánů s hudebními
hosty Petrem Hájkem a Pražským Hradčan-
ským orchestrem, Auroru JasBand, Mladou de-
chovku, Izerínu a další. Ruda Hancvencl za dět-
mi přijede se svým divadélkem. Připraveny
jsou také rozhovory s historiky a znalci jablo-
necké minulosti. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout automobilové veterány a svézt se
historickou tramvají. Slavnostní odpoledne
uzavře Iuventus, gaude! svým koncertem od 16
hodin v kostele Sv. Anny. 

Celá akce v sobě propojí jak sváteční náladu
připomenutí vzniku první republiky, tak
i vzpomínku na padlé, a zároveň nabídne kva-
litně strávený čas pro celé rodiny okořeněný
atmosférou historie.

(mh)

■ Kulturní pozvánky
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Ve svých vzpomínkách se musím vrátit o ví-
ce než 60 let zpátky, kdy jsem se vždycky
v květnu setkával se svojí tetou. 

Ta k nám z Prahy přijížděla na vesnickou pouť.
Můj děda i babička z otcovy strany pocházeli
každý z deseti dětí, a tak měl otec velké množ-
ství strýců a tet a ještě více bratranců a sestře-
nic. Všichni cítili rodovou povinnost alespoň
jednou v roce k nám přijet. V příbuzenstvu se
vyznal jen můj otec, oni ti lidé byli v principu
hodně podobní. Žili většinou v okolních vesni-
cích a živili se jako zemědělci. Jedna otcova
sestřenice byla výjimkou. Jmenovala se Zdeňka,
byla švadlenou, neměla děti a nikdy se nevdala.
Hlavním zdrojem jejího příjmu bylo vykládání
budoucnosti z karet pro pražskou smetánku.
Byla tajemná, měla nádherné velké tmavé oči
a sametový hlas, ve kterém každé slovo znělo
jako z jiného světa. Příbuzenstvu z karet vyklá-
dala a všichni tomu věřili, zda se to splnilo, ne-
vím. Mně, jako sedmiletému uličníkovi a zlo-
bivci, předpověděla, že jednou budu cestovat po
světě a budu poznávat cizí země. Všichni jsme
se tomu smáli, jenom ona mě s lehkým úsmě-
vem kárala, že karty nelžou.

V době vysokoškolských studií jsem svoji
záhadnou tetu na pokyn rodičů občas navště-
voval. Karty mi už nevykládala. Když jsem se
chystal na promoci, 3. července 1971, nebylo
pochyb, že musím pozvat i ji. Po slavnostním
převzetí vysokoškolského diplomu se ke mně
nenápadně přitočila. Byla celá v černém a vy-
padala jako z jiné doby. Dala mi na památku
malou krabičku a popřála mi všechno dobré.
Poděkovala za pozvání a nenápadně zmizela
s tím, že se na společný oběd necítí dostatečně
zdráva.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem otevřel
drobnou papírovou etuji a v ní se objevilo něco
žlutého a lesklého. Byl to zlatý jednodukát z ro-
ku 1929, ražený k 1 000. výročí smrti knížete
Václava. Poprvé jsem držel v ruce zlatý peníz.
Jakou má hodnotu, jsem nevěděl, ale cítil jsem,
že symbolika, kterou mi chtěla teta sdělit, bude
silná. Ona možná v kartách něco opravdu vidě-
la, ale neřekla.

Jak magicky na mě zapůsobil zlatý jednodu-
kát, tak podobně silně na mě zapůsobila zpráva
dr. Surgy na začátku roku 1995, kdy mi sdělil,
že ČNB uvažuje ještě v tomto roce emitovat
sérii pamětních zlatých mincí. Ražba zlatých
peněz představovala ražbu vysokých peněžních
hodnot. V té době byl na bankovkách nejvyšší
nominál 1 000 Kč.

Najednou se objevily hodnoty o několik řádů
vyšší: 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč.
Bylo jasné, že v mincovně bude nutné zpraco-
vat a ochránit velké množství zlata. Dříve, než
k nám banka začala dodávat potřebné zlaté
střížky, mě navštívil dr. Račák z ČNB se dvěma
dalšími lidmi od policie. Důrazně mě infor-
movali o nebezpečích, která mohou mincovně
hrozit, kdyby se někdo dozvěděl, jak velké
množství zlata zde bude v trezorech uloženo.

Předběžně jsme propočítali, že na ražbu bude
potřeba asi 80 kg zlata s rezervou na případnou
zmetkovitost.

V nominálním vyjádření zakázka představo-
vala hodnotu 22 mil. Kč. Byly to tak velké část-
ky, že by mohlo být zajímavé přepadnout min-
covnu nejen pro zločince z českého podsvětí,
ale mohli by přijet i ostří hoši ze zahraničí. Byl
to zcela jasný rozkaz. Chystané záměry nebu-
deme zveřejňovat a publikaci necháme na tis-
kovém odboru ČNB.

Centrální banka vyhláškou ze dne 7. 7. 1995
č. 156/1995 Sb. vydala technické parametry jed-
notlivých mincí. Uvedu z nich jen některé zá-
kladní:

Nominál průměr síla hmotnost náklad
Kč mm mm g ks

1 000 16,00 1,10 3,111 2 000
2 500 22,00 1,45 7,777 2 000
5 000 28,00 1,75 15,553 1 000

10 000 34,00 2,30 31,107 1 000

Mince budou raženy ze zlata nejvyšší ryzosti –
24 karátů. Ryzost garantuje Münze Österreich
svým technickým certifikátem. Pro nás bylo vý-
hodou, že jsme byli ujištěni Českým puncov-
ním úřadem, že Česká republika a Rakousko
vzájemně uznávají chemické analýzy uvedené
v technickém certifikátu. Nebylo proto potřeba
dodatečně dokazovat ryzost dodaných střížků.

Pro první emisi zlatých českých pamětních
mincí ČNB rozhodla, že se budou razit v prove-
dení standard, což znamená pro mincovnu vý-
robu razidel s jemně matovaným povrchem.
Hrana mincí byla předepsána ve vroubkované
formě, od 130 vroubků u mince 1 000 Kč až po
275 vroubků u nominálu 10 000 Kč. Střížky by-
ly dodány v kvalitě „kugelpoliert“, které se
u stříbrných mincí používají pouze pro ražby
proof.

Ústředním motivem historicky prvních čes-
kých zlatých mincí byl název Koruna česká, kde
pro jednotlivé nominály byla zvolena tato sym-
bolika:

1 000 Kč – třídukát slezských stavů z roku 1621
2 500 Kč – tolar moravských stavů z roku 1620
5 000 Kč – malý groš Rudolfa II. z roku 1587

10 000 Kč – pražský groš

Pro vytvoření sádrových modelů vybrala výtvar-
ná komise ČNB akademického sochaře Jiřího
Harcubu pro minci 10 000 Kč a pro ostatní aka-
demického sochaře Vladimíra Oppla.

Mincovna měla jedinečnou příležitost při slo-
žitých reliéfech jednotlivých mincí nechat vynik-
nout rytecký kumšt svých zkušených řemeslní-
ků. Na ryteckých úpravách razidel se podíleli
Zbyněk Vrkoslav, Ivan Eman, Lubomír Lietava
a Jaroslav Hrách. Dr. Surga pravidelně kontro-
loval postup ryteckých úprav a trval na doko-
nalém výtvarném zpracování zlatých mincí.
U ražeb v provedení standard je ostrost linií
i těch nejjemnějších detailů velmi zřetelná.
Bylo zřejmé, že všichni zainteresovaní, jak
z banky, tak i z mincovny, si byli vědomi, že se
jedná o něco výjimečného a píše se nová histo-
rie. Vážnost situace jsme si uvědomili o to více,
když ČNB rozhodla, že zlaté mince budou emi-
továny k datu 4. října 1995 a zároveň bude
k 1. říjnu 1995 vyhlášena plná konvertibilita
české koruny.

Zatímco se ve výrobních provozech pilně
pracovalo na razidlech a zkoušely se první od-
ražky, já jsem měl úplně jiné starosti. Stanovit
ceny ražeb pro čtyři zlaté mince, které vychá-
zejí z hmotnostních dílů jedné troyské unce,
nebyl zas takový problém. 

Ředitel sekce guvernéra, Roman Leszczynski,
a ředitel tiskového odboru, Martin Švehla, mě

vyzvali, abych se dostavil do Prahy. Potřebovali
projednat přípravu emise zlatých mincí. Ze set-
kání s oběma pány mně bylo rychle jasné, že
banka nechce na slavnostní okamžik vynaložit
peníze na pohoštění, protože jejich rozpočet
s tím předem nepočítal, a že jsou pod určitými
vnějšími tlaky. Dobře jsem věděl, co chtějí a jak
věci zařídit ke vzájemné spokojenosti.

Slavnostní emise v Nosticově paláci na Malé
Straně byla velkolepá. Guvernér Josef Tošovský
zde přivítal prezidenta Václava Havla, členy
vlády a spoustu dalších hostů. Měl jsem tu čest,
abych se zde poprvé setkal i s kardinálem
Miroslavem Vlkem, který kdysi pracoval v ar-
chivu ČNB. Živě se zajímal o naši mincovnu
a naše setkání nemělo být tím posledním.

Pohoštění v podobě honosného rautu min-
covna svěřila šéfkuchaři Jindříškovi, kterého
banka znala ze slavnostního otevření mincovny
před dvěma lety. Byl to kulinářský koncert poji-
zerského mistra. 

Emise Česká koruna ve zlatě nebyla význam-
nou událostí jen pro banku a pro mincovnu, ale
oslovila i sběratelskou veřejnost. Bylo šest let
po revoluci a ve společnosti se formovaly nové
skupiny bohatých a slušně situovaných lidí,
kteří spatřovali ve zlatých mincích zajímavou
investiční příležitost. 

Brzy bylo zřejmé, že limitovaný náklad bude
rychle rozebrán. Mincovna se věnovala přede-
vším výrobě spojené s dodávkami oběživa a pa-
mětním mincím. Vlastní obchodní oddělení ješ-
tě neměla. Bylo však třeba nakupovat pamětní
mince od ČNB a začít je prodávat nově se tvoří-
címu zákaznickému trhu. Pro tyto začátky jsem
z bižuterního obchodu vyčlenil Hanu Hola-
novou, která ve spolupráci s mojí asistentkou
Annou Čapkovou začala s mincemi obchodo-
vat.

Největší zájem u prvních zlatých mincí byl
o sadu všech čtyř nominálů. K dispozici bylo
pouze 100 kompletů. Ostatní mince se prodáva-
ly jednotlivě a kdo si nepospíšil, tak neměl šan-
ci všechny čtyři zlatky koupit. Banka se k min-
covně zachovala velkoryse a přislíbila pro nás
rezervovat 25 sad.

Nejdříve jsem o této investiční možnosti in-
formoval představenstvo a vrcholový manage-
ment Bižuterie, a. s. Sestavil jsem pořadník zá-
jemců a s generálním ředitelem jsem jej pro-
jednal. Číslo 25 bylo během krátké chvíle napl-
něno konkrétními jmény. Zlato se v roce 1995
obchodovalo za 400 USD/Oz. Cena kovu všech
čtyř mincí představovala hodnotu necelých
20 000 Kč a téměř se rovnala součtu nominálů.

I já jsem jednu sadu získal a znovu jsem si
vzpomněl na tajemné předpovědi své pražské
tety. K jejímu dukátu jsem připojil ty novodobé,
na jejichž vzniku jsem se nemalou měrou po-
dílel.

V příští kapitole si přečtete, jak se razí pamětní
mince s hologramem

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 15./

Zlaté pamětní mince, 
foto Jaroslav Moravec, Česká národní banka

Zlaté pamětní mince, 
foto Jaroslav Moravec, Česká národní banka
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■ Z knihovny 
Hynek Palát: Za parními 
lokomotivami do Saska 
Úzkorozchodné tratě, technika a zají-
mavosti. Nakladatelství CPress v Brně
vydalo ve spolupráci s nakladatel-
stvím Albatros Media v Praze velmi
pěknou obrazovou publikaci. „V ní
autor zajímavě popisuje nejen vznik
a vývoj parních lokomotiv, ale také
nabízí čtenářům možnost výletů za
hřebeny Krušných a Lužických hor,
kde stále existuje několik romantic-
kých úzkokolejek. Kniha je doplněna
mnoha barevnými fotografiemi,“
zmiňuje zajímavou publikaci, která je
veřejnosti přístupna ve studovně kni-
hovny v Jablonci nad Nisou, její ředi-
tel Zbyněk Duda.

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

■ Ozvěny
Laťku je třeba udržet vysoko
V polovině září skončil 4. ročník festi-
valu Město plné tónů (MPT). Jeho cí-
lem je přinášet i v létě kvalitní kulturu
v netradičních prostředích za dostup-
né vstupné či zcela zdarma. 

„MPT má své obecenstvo. Velkou
zásluhu na tom mají letité cykly:
Jablonecké kostely otevřeny, jejichž
organizátorem je Jablonecké infor-
mační a kulturní centrum (JKIC),
a Jablonecké léto z produkce Euro-
centra Jablonec. Zcela originálním
produktem vzniklým pro MPT jsou
nedělní odpolední promenádní kon-
certy v Tyršových sadech, které nava-
zují na historické tradice a staly se
pravidelnou součástí nedělí mnoha
jabloneckých rodin. A letošním víta-
ným programovým přírůstkem byly
filmové muzikály v letním kině,“ po-
chvaluje si náměstek Miloš Zahrad-
ník. Také molo na hladině přehrady
či Sluneční lázně se osvědčily jako
netradiční podia a lákají mnoho diváků.
V průběhu MPT se v Jablonci objeví
mnoho známých jmen české hudební
i divadelní scény a místní jeviště jsou
často jediná, na kterých koncertují
renomovaní zahraniční umělci. 

„Proto si lze přát jediné, aby se vy-
soko nastavená laťka udržela a festi-
val pokračoval i v příštích letech,“
uzavírá Zahradník. (jn)

Poděkování 
Ráda bych poděkovala za přání a dá-
rek k mým 93. narozeninám primáto-
rovi statutárního města Petru Beitlovi
a paní Hlouškové ze Sboru pro ob-
čanské záležitosti 

Libuše Spoustová, Mšeno

Berušky jste zakládaly před mnoha lety, kde se
zrodil nápad založit si dívčí skupinu?
Rodiče nás od malička vedli k hudbě i ke sportu, oba
hrají na kytaru, věnovali se atletice i lyžování.
Skupina vznikla na hudebním táboře. Na pokoji
jsme byly já (10 let), sestra Zuzana (8 let) a Helena
Peukertová (7 let). Po týdnu jsme zahrály první pí-
seň a do půl roku vznikla první autorská skladba
Dobrá Voda. Začaly jsme jezdit po soutěžích a festi-
valech. Často jsme přivážely ocenění a další po-
zvánky na festivaly a jiné kulturní akce.

Jak vznikl název Berušky?
Na kytaře jsem měla nalepené dřevěné berušky.
Tehdy nás opravdu nenapadlo, že vydržíme 20 let
a že se nálepky do konce života nezbavíme. Poslední
dva roky se snažíme vystupovat pod názvem Lady-
birds. V cizině jsme vlastně jinak nevystupovaly.

Hrajete ve třech, jaké je aktuální složení skupiny
Ladybirds?
Já hraju na kytaru, sestra Zuzana Šírová na housle
a Anna Olejníková (v kapele od roku 2008) na basu
a kopák. Všechny tři zpíváme a většinu písniček sta-
víme na trojhlasech.

Kde koncertujete?
Převážně na festivalech, městských slavnostech,
soukromých akcích. Zkrátka, kdo si nás objedná, to-
mu zahrajeme. Jezdíme i po Evropě, v Berlíně má-
me dokonce vlastní fanklub. Aktuálně jsme všechny
tři na mateřské a sestra čeká dalšího potomka, tak
dálky teď trochu omezujeme. Na málo koncertů si
ale nestěžujeme.

Jaké skladby hrajete dnes a jak se kapela za 20
let proměnila?
Vyrůstaly jsme na folkových písních, ale většinu re-
pertoáru tvořila vlastní tvorba. Je pravdou, že si
skladby nyní čím dál víc půjčujeme. Ke konkrétní-
mu žánru se nehlásíme z důvodu různorodosti na-
šeho repertoáru. Čerpáme například od Bee Gees,
Dixie Chicks, Whitney Houston, Christiny Aguilery
nebo Michaela Jacksona.

Skládáte stále vlastní písně?
Měla jsem delší autorskou pauzu, byla jsem spoko-
jená a neměla potřebu psát o svých emocích a poci-
tech. Poslední dva roky jsem se opět rozepsala.
Posluchači možná znají píseň Matky na tahu a no-
vinkou je píseň Z tisíce hvězd, která je také čerstvě
k poslechnutí na youtube.

Slavíte letos 20 let, co chystáte?
Připravujeme velký výroční koncert v jabloneckém
divadle v pátek 12. října od 19.30 hodin. Chceme ho
odehrát v aktuální sestavě, bez dlouhého historické-
ho pohledu zpátky a jen s pár hosty. Pozvaly jsme si
Petra Bendeho, se kterým připravujeme společné
písně. Zahraje s námi výborný pianista Jakub Sou-
ček a přijede jeden z nejlepších cajonistů Michael
Cába z Prahy. Připravujeme také pár písní se sbo-
rem Studia Kokos. Lístky se dají koupit v pokladně
divadla. Naše větší koncerty k patnáctému a osm-
náctému výročí jsme měly v Eurocentru a domácí
publikum vytvořilo vždy moc příjemnou atmosféru.
Tímto moc děkujeme a doufáme, že v divadle to ne-
bude jinak.

Zmínila jste Studio Kokos, můžete nám ho nějak
přiblížit?
Je to jablonecká organizace věnující se hudebnímu
rozvoji mládeže a dospělých. Vznikají u nás kapely,
organizujeme hudební víkendy, letní soustředění
a pořádáme předkola hudebních soutěží. Vymyslela
jsem si zaměstnání a spojila tak koníček a práci
v jedno. Bez úžasného mladého týmu lidiček okolo
mě by to ovšem nešlo. Kokos řídím, vyučuji zpěv,
pomáhám kapelám s aranžemi. Tím, že se vše ode-
hrává v místě, kde bydlím, mohu se zároveň věnovat
rodině. Manžel je zvukař a muzikant, pro mou čin-
nost má pochopení a podporuje mě. Velké díky pat-
ří i mým rodičům, chůvám a super lidičkám, které
mám kolem sebe.

Máte i koníčky mimo hudbu?
Ráda rekreačně lezu, tančím, baví mě indianské tá-
boření, v zimě sjezdovky. Vše se dá skloubit s rodi-
nou. Je toho někdy dost, ale tohle vše mě úžasně do-
bíjí.

Jiří Endler

Alena Schernstein Vítová 
Práce, hudba a zpěv mě úžasně dobíjí

■ Tvář Jablonecka

Alena Schernstein Vítová se narodila v Jablonci, vystudovala Gymnázium U Balvanu
a následně VŠE, obor arts management a Státní konzervatoř v Praze, obor populární zpěv.
Je iniciátorkou neziskové organizace Studio Kokos a zakládající členkou kapely Berušky,
v současné době hrající pod názvem Ladybirds.

Foto Tina Radnic

Foto Martin Koubek



■ Ohlédnutí
Tanec jako zábava
Mezi pohybové aktivity jablonec-
kých seniorů patří i páteční Tan-
čírna, ze které vznikla seniorská
taneční skupina Šarm. Rozhovor
vznikl s vedoucí skupiny Majkou
Musichovou. 

Skupina Šarm má za sebou zá-
žitkové léto a připravuje se na
novou sezonu. Co plánujete? 
Jako parta jsme poprvé vyrazily na
harmonizační pobyt, bylo to na za-
čátku srpna v Černousích u Frýd-
lantu. Byly to tři krásné, ale taky
programem nabité dny plné rela-
xace, posilování, správného dý-
chání, aktivního odpočinku a zá-
žitků. Tančírna jako taková začala
prvním zářijovým pátkem. Pod ve-
dením Vlaďky Novotné připravuje-
me choreografii na twist. V listopa-
du nás čeká vystoupení v divadle
v rámci akce Společně nejen na je-
višti. 

Je tancování pro vaši generaci
důležité? 
Pochopitelně, nejen tanec, ale ja-
kákoli pohybová aktivita. Pamatu-
jeme doby, kdy se poctivě chodilo
do tanečních, na zábavy a plesy,
a často vzpomínáme na takzvané
čaje. Tancování je naše zábava
a také způsob, jak si udržet kon-
dičku. Hýbeme se, to našemu tělu
a mysli svědčí.

Jak vlastně funguje taneční sku-
pina Šarm? 
Máme velkou výhodu v zázemí
a v podpoře, to by nám mohl lec-
kdo závidět. Scházíme se ve vel-
kém sále spolkového domu každý
pátek odpoledne. Sál je vybavený
technikou a zrcadly, taneční hud-
ba je většinou rytmická a nálada
pohodová. Skvělá parta 16 žen
v nejlepším věku je dobrým důvo-
dem vyrazit každý pátek na tanec. 

Diváci a fanoušici vás mohli vidět
v rámci Dne zdravotně postiže-
ných, také během Týdne seniorů,
v listopadu budete v divadle.
Máte před diváky trému? 
Na vystoupení se vždy moc těšíme
a zároveň máme malé obavy, že
něco nevyjde. Tréma umí své, ale
my celý rok pracujeme na tom,
abychom na jevišti vše zvládly
a ukázaly, že na to pořád máme. 

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

Zpěvem proti chmurám
Seniorský pěvecký soubor Izerína
se sbormistrem Romanem Ham-
pacherem má navzdory krátké
existenci vybudované dobré jmé-
no a za sebou nejeden úspěch.
Více prozradila Vlaďka Urbanová,
zástupkyně souboru.

Jak a kdy vznikla Izerína a jak
často zkoušíte? 
První setkání proběhlo v roce 2014,
sešlo se totiž několik nadšenců, co

chtějí zpívat a svůj čas trávit spo-
lečně. Název Izerína je jednak
podle Jizerek a hlavně podle víly
Izeríny. 

Roman Hampacher je s námi od
začátku, získal si důvěru i srdce
dam a pánů ze souboru. Scházíme
se 1× týdně ve cvičebně spolkové-
ho domu, kde máme zázemí, ná-
stroje i stojany. 

Na souboru je znát velký kus
práce a také hlasový pokrok. Je
stále kam se posouvat? 
No jistě, člověk na sobě musí stále
pracovat, i v seniorském věku. Na
všech členech je vidět, že dělají
něco, co je naplňuje, a tím přená-
šejí radost i na své posluchače.
Navíc vedle zpívání trénujeme
i správné dýchání a hlavně paměť.
Spojují nás společné zážitky. 

Kdy je možné vás vidět a slyšet? 
Jednou za čtvrt roku máme veřej-
né zkoušky, stačí si pohlídat ter-
mín a beze všeho přijít. Jinak nás
čeká velký koncert 13. října v kos-
tele na Horním náměstí a pak ně-
kolik adventních vystoupení.

(lf)
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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
2., 9., 16., 23. a 30. 10. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

25. 10. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna (místo bude
upřesněné). 

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
2., 9., 16., 23. a 30. 10. /úterý/
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
3. 10. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda s P. Svobodou 
a L. Pletichou – velký sál CSS.

6. 10. /sobota/ 8.00 hodin 
Zájezd do Kamenického Šenova
pouze pro přihlášené, odjezd
z Horního nám. 

11. 10. /čtvrtek/ 9.06 hodin 
Den seniorů v ZOO Liberec 
odjezd z konečné tramvaje,
vstupné 20 Kč.

17. 10. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS. 

24. 10. /středa/ 11.30 hodin
Návštěva nově otevřené chaty
na Proseči, odj. bus 114 z AN. 

31. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření KT, program na listopad
– 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
18. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Beseda s Policií ČR na téma: 
Násilí páchané na ženách 
a seniorech v ČR a v našem 
regionu – malý sál CSS, určeno
i pro veřejnost. 

Taneční skupina Šarm, foto CSS

Seniorský pěvecký soubor Izerína, foto CSS

V. Urbanová, foto CSSM. Musichová, foto CSS
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Znáte –víte – tušíte aneb rok 1918

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. října 1918, č. 268, strana 1, 5, R a V
Berlín. Demise sedmého říšského kancléře
Hertlinga. Císař Vilém demisi přijal. 

Jablonec. Vážná hodina. Dneškem se dělí
správa Čech na dvě části, českou a německou.

3. října 1918, č. 270, strana 4, V
Rakousko. Jeden milion válečných zajatců se
vrací do Ruska. Ministerstvo války se rozhod-
lo, že před odjezdem pro ně uspořádá přednáš-
ky, které vyvrátí nepřátelskou propagandu.

5. října 1918, č. 272, strana 1, 5, R a V
Německo. Osmým říšským kancléřem se stá-
vá princ Max von Baden. Slibuje, že uzavření
míru bude jeho prioritou – bez anexí a kontribucí.

9. října 1918, č. 276, strana 4, V
Jablonec. Španělská chřipka se rozšířila mezi
školní mládeží všech škol. Na gymnáziu je 80 ne-
mocných studentů a 4 profesoři. Okresní nemoc-
nice je přeplněná. Je zaznamenána řada úmrtí.

14. října 1918, č. 281, strana 3, V
Jablonec. Děkan Geritzen zemřel na španěl-
skou chřipku ve věku 53 let. Naše katolická
obec v něm ztrácí statečného vlastence a do-
brodince chudých.

18. října 1918, č. 285, strana 1,3, R, V
Vídeň. Manifest našeho císaře. Mým věrným
národům! Co jsem nastoupil na trůn, snažil
jsem se dosáhnout míru. Teď musíme vybudo-
vat nový stát, který bude brát ohled na přání ra-
kouských národů. Moje vláda přistoupí bez
prodlení k přípravným pracím k založení nové
říše na základě sebeurčení národů (Vídeň
16. 10. 1918).

Moravská Ostrava. Nepovolená demonstrace
pro Československo. Průvod 20 000 lidí táhl za
zpěvu pobuřujících písní na náměstí, kde pro-
mluvil poslanec pan Prokeš. Po zásahu policie
se lidé rozešli, odpoledne zavládl klid. Lidé se
vrátili do práce.

19. října 1918, č. 286, strana 1, 2, R a V
Liberec. Německá radikální strana žádala na
své schůzi rozdělení státu a vytvoření rakous-
ko-německého státu v rámci Německa.

24. října 1918, č. 292, strana 1, 5, R a V
Praha. Hrabě Karolyi se v sobotu setkal s Dr.
Kramářem v jeho hradčanské vile. Karolyi sdě-
lil, že Maďaři odstoupí československému státu
okresy Turčany, Arwa (?), Nitra a Trenčín.

27. října 1918, č. 294, strana 1, R
Vídeň. Císař přijal demisi ministerského
předsedy Hussarka. Sestavením kabinetu po-
věřil dvorního radu Lammasche. Program no-
vého kabinetu má zahrnovat předání úloh cent-
rální vlády národním vládám tak, aby nebyl
narušen klid a pořádek.

28. října 1918, č. 295, strana 2, V
Praha. Národní listy píší proti rozhodnutí pro-
vincie Deutschböhmen připojit se k německé říši.
Český stát nabízí rovnoprávnost těm Němcům,
kteří budou loajální k československému státu.

29. října 1918, č. 296, strana 1, 3, R, V
Vídeň. Ministr zahraničí Andrassy sdělil pre-
zidentu Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko sou-
hlasí se všemi body jeho návrhu. Nic tedy
nestojí v cestě k zahájení mírových jednání
a vyhlášení příměří na všech rakousko-uher-
ských frontách.

Zpráva o 28. říjnu v Praze. Přijetí Wilsonových
podmínek vešlo ve známost okolo 11 hodiny
dopoledne (a bylo pochopeno jako kapitulace
Rakouska), což vyvolalo bouřlivé nadšení. Na
většině domů na Václavském náměstí a na
Příkopech se objevily národní vlajky. Okolo 12
hodiny již bylo náměstí plné lidí, z balkonu jed-
né kavárny se pronášely proslovy o svobodě
českého národa, které byly přijímány s nadše-
ním. Vojáci si strhávali z čepic císařské kokar-
dy a k témuž byli nuceni také důstojníci.
Prodávaly se malé červenobílé praporky a pra-
porky v amerických barvách. Rakouští orlové,
německé nápisy a firemní tabulky se strhávaly
a nosily k Husovu pomníku. Policie byla pasiv-
ní. Dav narůstal, lidé šplhali na stromy a elek-
trické sloupy, na fiakry a automobily. Objevila
se kapela, která hrála české národní písně.
Dostavilo se vojsko se strojními puškami, ale
nemělo kde zaujmout stanoviště. Stáhlo se zpět

do kasáren a přenechalo péči o pořádek dělní-
kům a Sokolům. V pět hodin odpoledne promluvil
na Staroměstském náměstí sociálně demokra-
tický poslanec Soukup, který apeloval na za-
chování pořádku. Vyzdvihl Masarykovy zásluhy,
což vyvolalo ovace. Po hymně se dav rozešel. Ve-
čer bylo na Václavském náměstí ještě asi 40 000
lidí, kteří provolávali slávu české svobodě.
Pomník svatého Václava byl celý zahalen prapory,
na stupních stála mládež v národních krojích.
Magistrát večer zastavil tramvajovou dopravu.
V pozdních hodinách se z Václavského náměstí
vydal lampionový průvod k Husovu pomníku.

Předání vojenského velitelství národnímu
výboru proběhlo v 9 hodin večer, rovněž pře-
dání Obilného ústavu. Maďarská posádka se
připravuje na odjezd z Prahy.

Berlín. Německá vláda sděluje, že přijímá Wil-
sonovy podmínky. Mírová jednání budou vede-
na národní vládou, které bude podřízena vojen-
ská moc.

Praha 29. října. Žofín. Ve velkém sále se na vý-
zvu Národního výboru shromáždili čeští vojáci
a důstojníci. V 9 hodin se dostavil starosta
Sokola Dr. Schreiner a poslanec Stříbrný.
Všichni povstali a volali sláva a zanotovali Kde
domov můj. Dr. Schreiner: „Stojíme na prahu
velké doby, staletá pouta spadla a jsou nám
otevřeny brány k velké, nádherné a šťastné bu-
doucnosti! Včerejší den proběhl důstojně a do-
kazuje, kolik mravní síly je v srdci našeho ná-
roda.“ Na závěr připomněl památku těch, kteří
prolili krev za českou věc. Poslanec Stříbrný vy-
zval přítomné, aby zajistili disciplinu, pořádek
a bezpečnost. Shromáždění skončilo bezbře-
hým nadšením. Vojáci a důstojníci utvořili prů-
vod a s vojenskou kapelou v čele vyšli špalírem
nadšeného obyvatelstva ze Žofína.

Jablonec. Na schůzi zastupitelů se všichni vy-
jádřili proti začlenění území s německy mluví-
cími obyvateli do ČSR. Odvolávají se na právo
sebeurčení a chtějí se připojit k německému
národu v Německu a v německém Rakousku
(Deutsch-Österreich) jako provincie Deutsch-
böhmen.

31. října 1918, č. 298, strana 1, R a V
Liberec. Pro provincii Deutschböhmen bude
zřízen vrchní zemský soud, finanční ředitelství
a obranná složka – Volkswehr. Zemským hejt-
manem byl zvolen poslanec Pacher.

Jablonec. Na hřbitově budou zřízeny čestné
hroby pro Dr. Randu a Theodora Kittla.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2018 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Rok 1918 v životě Jab-
lonce n. N. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. října 2018. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobné ceny.

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď ze zářijového kvízu: Vznik Českoslo-
venska v říjnu 1918 přinesl daleko příznivější

prostředí pro rozvoj českého školství. Ustalo
pronásledování rodičů, kteří dávali své děti do
české školy, počet žáků vzrostl. Otevření první
jablonecké české školy v roce 1889 je spojeno
se jménem Antonína Chvojky. Gratulujeme vý-
hercům zářijového kvízu, kterými se stali Hana
Miškovská, Pavel Polodna, Matěj Vavruška.

Otázka na říjen
Lípy republiky (lípy svobody) jsou dřeviny, které
byly vysazeny na počest vzniku Československé
republiky, popř. samostatné České republiky.
Kolik těchto stromů je na území Jablonce n. N.?
a) dva
b) tři
c) čtyři

Foto Jiří Endler

Demonstrace na Václavském náměstí 28. 10. 1918
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Dům Vína v Jablonci slaví 20 let!
Historie jabloneckého Domu Vína se začala
psát před 20 lety, kdy byla otevřená malá
prodejna s vínem v ulici 5. května. Po 12 le-
tech provozu byla následně otevřena provo-
zovna v Komenského ulici v Jablonci.

Od počátku tohoto otevření se Dům Vína staral
a stará o neustálé rozšiřování znalostí u všech
milovníků dobrého vína, pořádá také jednou za
14 dnů vyhlášené degustace, kam jezdí rádi
moravští vinaři a zástupci světových vinař-
ských oblastí.

Počátky prodeje a rozvoj vinoték je kromě ji-
ného neodmyslitelně spojen s Jindrou Sobotou
a Marcelou Žďárskou. Jindřicha Sobotu, maji-
tele společnosti, od dětských let bavilo zahrad-
ničení. Vystudoval Střední zahradnickou školu
v Kopidlně a poté studoval zahradnictví a vi-
nařství na Mendelově univerzitě v Lednici.

„Tamní kraj a vinaři mně naprosto učarovali.
Po pracovních zkušenostech v Rakousku jsem
se rozhodl začít podnikat v oblasti výroby vína
v rodném Jablonci. Jsem autorem dodnes po-
pulárních Rychlých špuntů (dětských šampáň)

a spoluzakladatel společnosti Soaré. Po jejím
prodeji zahraničnímu investorovi jsme se se
švagrem Romanem Žďárským rozhodli pro za-
ložení vinařství na jižní Moravě – dnešní
Vinařství Lednice Annovino, a. s., a Vinařství
Valtické podzemí, s. r. o. Zkušenosti s vínem na
Moravě se pozitivně odrážejí také při propaga-
ci a prodeje vína v Domě Vína v Jablonci,“ říká
Jindřich Sobota.

V současné době je jablonecký Dům Vína
Annovino po rekonstrukci. „Interiér prošel vý-
raznými změnami a zákazníky vždy obslouží
prodavačky – sommelierky, které rády pomo-
hou s tím správným výběrem vhodného vína či
dárku,“ upozorňuje Sobota. Zde lze zažít atmo-
sféru moravských vinných sklepů, neboť v pod-
zemí domu se nachází pět sklepů včetně jedno-
ho archivního. 

Kromě prodeje kvalitních vín pořádá Dům
Vína několik akcí. Jedná se o zářijové Dýno-
braní, říjnové Vínobraní s Bakchusem, Bak-
chantkami a předávání hroznu úrody městu
Jablonec či listopadové oslavy svátku sv. Mar-
tina, který patří velkolepému svatomartinské-
mu přípitku na zdraví prvním letošním vínem
a svatomartinským oslavám s víny více jak de-
sítky moravských vinařů.

„Nezapomínáme ani na charitativní účely,
v této oblasti úzce spolupracujeme s Nemocnicí
Jablonec, s dětským oddělením, na které kaž-
doročně věnujeme výtěžek z prodeje dýní
a Štědrého svařáku,“ říká Petr Krejčík z marke-
tingu firmy. (end)

Došlo do redakce
Vatra na nádvoří sídla StB
v Jablonci n. N. 
V poslední době jsme k padesátému výročí
„bratrské pomoci“ zemí Varšavské smlouvy vy-
slechli hodně. Zcela originální byla verze před-
sedy KSČM Filipa, že původní označení jako in-
ternacionální pomoc byla vlastně Ukrajincem
Brežněvem vedená agrese Ukrajiny. Alarmující
je také vítězoslavný pokřik komunistů spojený
s podporou současné vlády, kterou (jak se do-
mnívají) drží pod krkem. Zcela nejodpornější
je ale stalinistický souhlas s vraždou Milady
Horákové v podání poslankyně KSČM Seme-
lové, který mě vyprovokoval k tomu, abych se
po 27 letech od „Sametové revoluce“ zajímal
o svůj svazek v archivu bezpečnostních složek. 

Zde je odpověď: Proč mi byla od r. 1953 občas
věnována nežádoucí pozornost (ve které jsem
obstál díky pomoci přátel), která vyvrcholila
v r. 1970? Tehdy jsem ztratil mnohaletou nedo-
končenou práci svoji i svého kolektivu (několik
roků života). Další informace o tom, kdo pode-
psal příkaz k likvidaci svazků (domnívám se,
že je to podpis mého vyšetřovatele stbáka Cha-
loupky), kopie příkazů k likvidaci – asi jich bylo
více – mi policie nemůže sdělit, protože poho-
tově v listopadových dnech 89 byla v Jablonci
velká vatra a veškeré spisy StB byly zlikvidová-
ny, a to důkladně, od r. 1948. Jaká svinstva tak
pohotově se strachem spálili? Dostalo se mi cti
být v seznamu spolu s plk. Oldřichem Ská-
celem, nositelem řádu Bílého lva a čestným ob-
čanem města Jablonec n. N. (viz internet)‚ dále
s Otto Kopytákem, který byl pronásledován ja-
ko Národní socialista již při procesu s Miladou
Horákovou, a řadou dalších, o kterých většinou
nemám bohužel bližší informace. V archivu
bezpečnostních složek nejsou další podobné
seznamy vedeny podle místa původu, ale jsou
dostupné pouze individuálním dotazem ve
jmenných seznamech. Žádat mohou i potomci
persekuovaných osob, kteří uvedou osobní data
– místo narození, jméno matky za svobodna ev.
bydliště v r. 1989. Rozhodně by bylo zajímavé
zjistit, proč jsme byli označeni jako „NO“, zdali
pouze proto, že jsme neprojevili požadovanou
„stádnost“ a projevili verbálně nebo také píse-
mně svůj názor? Domnívám se, že shrnutí a ko-
mentování osudu těchto samostatně myslících
lidí naši pozornost zasluhuje, rozhodně jejich
další šikana, napište žádost do archivu. Ještě
poznámka ke kategoriím „NO“. I. a II. kategorie
měla přidělené stálé hlídače, III. a IV. kategorie
byla pouze pod dohledem bezpečnosti, je otáz-

ka, zdali příslušníků StB, nebo donašečů. To už
ale nezjistíme. Řádění komunistů vyvolalo mo-
hutné vlny emigrace těch nejiniciativnějších
obyvatel a dalších označovaných jako „NO“ je-
jich kvalifikační vyřazení. Kolik toho mohli pro
republiku vykonat? Volání min. předsedy
Babiše po zařazení ČR na úroveň, kterou zaují-
mala za 1. republiky, je tímto na dlouhou dobu
odloženo. Úroveň je vytvářená novými myšlen-
kami, vynálezy a jejich realizací a zde byla po
mnoho let přerušena kontinuita, ty nejschop-
nější komunisté vyhnali a žili z minulosti. Další
úvaha by se mohla ubírat řemeslnou úrovní, li-
kvidací řemesel obecně atd. Zdravím Vás
všechny „NO“, jejich potomky a příznivce
a očekávám Vaše připomínky. 

Miloslav Bečka, Jablonec n. N.

Jablonečané uklízeli 
město a okolí
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnic-
ká úklidová akce, která probíhá na území ce-
lé České republiky. 

Oficiálním termínem akce byla sobota 15. zá-
ří. Do úklidových prací se zapojilo i několik
skupin dobrovolníků z Jablonce nad Nisou.
V blízkosti svých škol se pustili do úklidu žáci

a učitelé ze ZŠ Liberecká 31 a ze speciální zá-
kladní školy v ul. J. Hory ve Mšeně. „V okolí
druhé a třetí přehrady zorganizovala úklid sku-
pinka dobrovolníků ze Mšena. Vězni z Rýnovic
uklízeli nepořádek za hřbitovem v Rýnovicích.
Další dobrovolníci se vydali uklízet do lesů
v okolí ulice Pod Kynastem. Ve spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody se uskuteč-
nil úklid v Kokoníně. S odvozem pytlů pomáha-
li pracovníci veřejně prospěšných prací,“ říká
Barbora Šnytrová z oddělení veřejné zeleně. 

Pokud byste se příště akce Ukliďme svět, ukliď-
me Česko chtěli zúčastnit i vy, informujte se na
stránkách www.uklidmecesko.cz nebo na od-
dělení správy veřejné zeleně jabloneckého ma-
gistrátu. Zúčastnit se můžete i nejbližší akce,
která se uskuteční 6. října. Jedná se o podzimní
úklid okolí přehrad. Sraz je v 9 hodin u Rybář-
ské Bašty. Akci pořádá Jablonecká přehrada, z. s.,
Osadní výbor Mšeno a statutární město Jablonec
n. N. Informace podá Marie Maturová, tel.: 606 372
145, e-mail: jbc.prehrada@seznam.cz (bš, end)
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MASÁÎE MONIKA
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí.

Novû bylinné masáÏe, dále ãínská, havajská,
tûhotenská, regeneraãní, aroma atd. 
Ceny od 380 Kã. Dárkové poukazy. 

Bylinné poradenství pro Va‰e zdraví. 
Pro ãleny KPZ u VZP 10% sleva na masáÏ.

Kontakt: 732 733 219
mala.monika.75@seznam.cz

www.monimas.cz

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva,

dvefie folie od 730 Kã, posuvné, 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

âT PÁ SO 15–20, káva, vína, TOâENÉ PIVO
27.10. 15–20, 100 LET REPUBLIKY, 

posezení s hudbou v Muzeu pro radost 
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

www.dverehybner.cz

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

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

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

ABC ¤EMESLA
fiemeslné práce pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch 
jader a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, 
malování, kanalizace, vodoinstalace, 
topení, panelákové byty a chodby, 

stavebnû fiemeslné práce.
www.abcremesla.cz 

e-mail: abc.remesla@seznam.cz
tel.: 724 026 747

TANEâNÍ KURZY – JARO 2019
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme 

na telefonu 603 512 887.

AUTOSERVIS 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. fiíjna 23
CHCE· b˘t ZDRAVÁ, KRÁSNÁ,

SEBEVùDOMÁ, PLNÁ ÎENSKOSTI,
ÎIVOTNÍ SÍLY A ENERGIE?

Pak jsou na‰e kurzy urãeny právû
pro TEBE!

ZÁPIS DO KURZÒ PRÁVù BùÎÍ!
Registrace na e-mail:
najla@studio-najla.cz

parkování v místû
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

KURZY, WORKSHOPY 
A SEMINÁ¤E V EDUCE! 

Podzimní semestr AJ, NJ, FJ, IJ, RJ… 
Stále se mÛÏete zapsat do vefiejn˘ch kurzÛ. 

12. 10. semináfi Jídlo jako péãe o sebe
26. 10. workshop Pfiírodní kosmetika

Zaãínají dûtské kurzy angliãtiny. 
www.educa-jbc.cz, 602 505 288, 

info@educa-jbc.cz 
EDUCA – vzdûlávací centrum, 

Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou

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

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

MÓDNÍ ATELIÉR ALICHI
Pro nadmûrné, nekonfekãní i normální 

velikosti: halenky, ‰aty, kabáty za bûÏné ceny.
Budova Jablonexu, Palackého 41

Tel.: 777 457 024
www.alichi.cz, e-mail: alichi@email.cz

Otevfieno: ãtvrtek 14–16
ostatní dny dle dohody

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.

POSTARÁM SE O VA·E BLÍZKÉ 
u nich doma nebo poskytnu

doprovod pfii jejich aktivitách.
tel. kontakt 702 906 288

STUDIO SARAH
Komenského 630/31 (dvÛr u Ety)

– cviãení (kondiãní, zdravá záda, ãchi kung)
– masáÏe, reiki, meditace, kurzy hubnutí

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

V¯KLAD KARET – odpovûdi na va‰e otázky 
Celá âR po telefonu, osobnû v Praze

info mob. 777 878 822 
www.abracadabra.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
drobného charakteru, z

amûfiené na opravy 
– úpravy dle poÏadavkÛ zákazníka. 

Dále téÏ v˘malby, nátûry 
a podobnou 

staveb. ãinnost. 
Info na tel. 732 570 702 

e-mail: reslvladislav@seznam.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


