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Děkuji za důvěru a spolupráci
Osm let jsem věnoval práci pro naše město, pro
Jablonec nad Nisou. Děkuji za důvěru vám, kte-
ří jste mi věřili a opakovaně vyjadřovali svou
podporu na volebních lístcích. Velmi si toho vá-
žím. Právě tato důvěra pro mě v těch uplynulých
letech, které jsem strávil v čele Jablonce, byla
velkým závazkem a výzvou. I letošní výsledky
voleb v našem městě ukázaly, že jsem nezkla-
mal. Ani já, ani principy, které jsem se svými ko-
legy prosazoval To, že nebudu ve vedení města
pokračovat, jsem jasně deklaroval už před vol-
bami. Fakt, že vládnoucí koalice se po osmi le-
tech sestavuje bez vítězné ODS, je výsledkem
povolebního vyjednávání, žádnou radost z toho
logicky nemám, sestavit vedení města z lidí, kte-
ří doposud nebyli ani členové zastupitelstva po-
važuji za veliké riziko a také, a nebojím se toho
slova, i za nezodpovědnost.

Ve volbách jsme použili slogan, že máme spl-
něno na 97 procent. Ten vzkaz je o tom, že jsme
se nikdy nepouštěli do nesmyslných, populistic-
kých projektů a soustředili se na úkoly v čase
a financích řešitelné. A byli jsme v tom úspěšní. 

Město, které předávám, je stabilizované po
stránce ekonomické i personální a má nakroče-

no k dalšímu rozvoji. Je potřeba dokončit stavbu
pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocni-
ce, dovést do úspěšného konce projekt nového
dopravního terminálu, prodloužení tramvajové
tratě i další desítky projektů. Od kanalizace přes
centrum pro odpady až po novou školku. 

Děkuji ještě jednou za možnost řídit osm let
naše město, i když to bylo někdy těžké. To nej-
cennější, co si odnáším, jsou vzpomínky na spolu-
práci s mnoha šikovnými lidmi, kteří denně vě-
nují svou energii tomu, aby laťku kvality života
v našem městě posunuli výš třeba jen o desetinu
milimetru. Tito lidé jsou naším největším bohat-
stvím a jsou zárukou budoucího rozvoje a prospe-
rity.

Děkuji za spolupráci všem loajálním úřední-
kům radnice a všem kolegům z vedení města
a zastupitelstva, kteří se mnou prosazovali pro-
jekty prospěšné pro naše město. 

Slibuji, že se v lavicích poslanecké sněmovny
budu zasazovat o takové zákony, které nám v této
činnosti pomohou. 

Petr Beitl, 
primátor města v letech 2010–2018

Foto Václav Novotný

Foto Václav Novotný
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Senát obhájil Jaroslav Zeman
Z prvního kola senátních voleb 5. a 6. října vzešli dva
kandidáti. Dosavadní senátor Jaroslav Zeman za ODS
a nezávislá kandidátka Michaela Tejmlová reprezentu-
jící hnutí SENÁTOR 21 se utkali v druhém kole o týden
později. S náskokem 2 833 hlasů zvítězil Jaroslav Zeman.

Komunální volby vyhrála ODS, 
vládnout ale asi nebude
V sobotu 6. října se vysypaly urny, spočítaly hlasy
a přepočetly na mandáty, tedy místa v zastupitelstvu,
které je v Jablonci třicetičlenné. Přes pětiprocentní
hranici se dostalo 7 subjektů. Volby vyhrála posedmé
za sebou jablonecká ODS s osmi mandáty. O jedno
křeslo v zastupitelstvu méně získalo hnutí ANO 2011.
Česká pirátská strana se v zastupitelstvu Jablonce ob-
jeví poprvé a obsadí 5 křesel. Čtyři místa budou v ná-
sledujícím volebním období patřit uskupení Společně

pro Jablonec, tři Starostům pro Liberecký kraj, dvě
Nové budoucnosti pro Jablonec a jedno zastupitelské
křeslo obsadí kandidát SPD.

Ačkoli ODS zvítězila, z koalice, která povede město
v následujícím období patrně vypadne. Podle součas-
ného stavu povolebního vyjednávání to vypadá tak, že
na radnici nově a vůbec poprvé usednou zástupci
hnutí ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec s podpo-
rou jednoho zastupitele z Nové budoucnosti pro Jab-
lonec. 

Princip koaličního vyjednávání
Po vyhlášení výsledků voleb dojde na přepočítání hla-
sů na křesla v zastupitelstvu, což bývá přínosem pro
malé subjekty s nízkým počtem hlasů. Strany a hnutí
se po informaci o počtu křesel snaží sestavit koalici,
která bude disponovat většinou nutnou ke schvalová-
ní programových priorit po celé volební období. 

Komunální volby říjen 2018
V uplynulých týdnech se městem přehnala volební kampaň. Z plakátů, ale i osobně při
kontaktních kampaních se na občany usmívali kandidáti do městského zastupitelstva
i uchazeči o senátorský post. Kromě voleb komunálních totiž v Jablonci probíhaly také
volby do Senátu Parlamentu ČR. Zatímco v případě senátních voleb vybrali občané
ze sedmi kandidátů, v komunálních volbách o hlasy voličů bojovalo 12 stran a uskupení.

■ Statistika
Volební účast 2018
V komunálních volbách v Jablon-
ci nad Nisou 5. a 6. října volilo
38,45 % oprávněných voličů, kteří
rozdělili kandidátům 375 609 plat-
ných hlasů. Volební účast oproti
posledním komunálním volbám
v roce 2014 stoupla o 4,04 %.

Volební účast v prvním kole se-
nátních voleb 5. a 6. října v celém
okrsku č. 35 Jablonecko a Semil-
sko byla 44,38 %, ve druhém kole
o týden později se k urnám dosta-
vilo už jen 19,53 % voličů.

Mládí vpřed
V třicetičlenném zastupitelstvu
města zasedne úplně poprvé 14
nových členů. Matadorem je Jiří
Čeřovský (ODS), který je zastupi-
telem města už 28 let. Nejstarším
členem zastupitelstva je MUDr.
Michael Vraný (Nová budouc-
nost), naopak nejmladším je no-
váček Štěpán Matek, který coby
člen KDU-ČSL usedne v zastupi-
telstvu za uskupení Společně pro
Jablonec. Oproti minulému voleb-
nímu období zastupitelstvo 2018-
2022 výrazně omládlo. Zatímco
na začátku volebního období v ro-
ce 2014 byl průměrný věk jablo-
neckého zastupitele 51 let, letos je
to 46 a půl roku.

Neúspěch ČSSD a KSČM
Do zastupitelstva města se vůbec
poprvé nedostaly strany ČSSD
a KSČM.

Poslední zastupitelstvo volebního období 2014–2018 se konalo 25. září v sále Eurocentra. První ustavující nového volebního období
2014–2018 se uskuteční v zrekonstruované zasedací síni jablonecké radnice ve čtvrtek 15. listopadu od 16 hodin. Foto Markéta Hozová

Ustavující zasedání 
zastupitelstva
2018–2022

První zasedání zastupitelů
vzešlých z říjnových voleb se
koná ve čtvrtek 15. listopadu
od 16 hodin v zasedacím sále
jablonecké radnice. Zastu-
pitelé budou volit novou radu
města a primátora. Přijďte se
podívat na zastupitelstvo, je-
hož složení bude určovat život
ve městě pro příští čtyři roky.

Ilustrační foto archiv MMJNIlustrační foto archiv MMJN
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Pořadí Název strany – hnutí Počet Procenta Počet 
hlasů mandátů

1. Občanská demokratická strana 83 906 22,33 8
2. ANO 2011 76 117 20,26 7
3. Česká pirátská strana 54 501 14,51 5
4. Společně pro Jablonec 43 470 11,57 4
5. Starostové pro Liberecký kraj 37 404 9,95 3
6. Nová budoucnost pro Jablonec 20 224 5,38 2

Pořadí Název strany – hnutí Počet Procenta Počet 
hlasů mandátů

7. Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 19 545 5,38 1
8. Česká str. sociálně demokratická 15 857 4,22 0
9. Komunistická str. Čech a Moravy 13 687 3,64 0

10. MyJablonec 7 795 2,07 0
11. Strana svobodných občanů 1 146 0,91 0
12. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 957 0,57 0

ANO 2011
Kroupa Milan Bc. 44 let 2 964 hlasů 3,89 %

ANO 2011
Pastuchová Jana Mgr. 53 let 2 913 hlasů 3,82 %

ANO 2011
Kouřil Milan Ing. 49 let 2 902 hlasů 3,81 %

ANO 2011
Zeman Jan Mgr. 49 let 2 768 hlasů 3,63 %

ANO 2011
Mánek David Mgr. 35 let 2 733 hlasů 3,59 %

ANO 2011
Jirková Renata 52 let 2 598 hlasů 3,41 %

ANO 2011
Říha Stanislav Ing. 35 let 2 733 hlasů 3,59 %

Česká pirátská strana
Chuchlík Jakub MgA. 35 let 2 324 hlasů 4,26 %

Česká pirátská strana
Šída Jaroslav Mgr. 39 let 2 245 hlasů 4,11 %

Česká pirátská strana
Opatrný Vladimír Mgr. 40 let 2 201 hlasů 4,03 %

Česká pirátská strana
Polák Jan 40 let 2 100 hlasů 3,85 %

Česká pirátská strana
Valešová Jarmila Ing. FCCA 35 let 2 066 hlasů 3,79 %

Nová budoucnost pro Jablonec
Žur Pavel Mgr. 52 let 1 485 hlasů 7,34 %

Nová budoucnost pro Jablonec
Vraný Michael MUDr. 65 let 1 185 hlasů 5,85 %

Občanská demokratická strana
Vele Miloš Ing. 56 let 3 534 hlasů 4,21 %

Občanská demokratická strana
Němeček Vít MUDr. MBA 56 let 3 469 hlasů 4,13 %

Občanská demokratická strana
Čeřovský Jiří RNDr. 63 let 3 288 hlasů 3,91 %

Občanská demokratická strana
Roubíček Petr Ing. 54 let 3 025 hlasů 3,60 %

Občanská demokratická strana
Kalpakcis Petros 53 let 2 852 hlasů 3,39 %

Občanská demokratická strana
Albrechtová Michaela 43 let 3 019 hlasů 3,59 %

Občanská demokratická strana
Janoušek Pavel 51 let 2 802 hlasů 3,33 %

Občanská demokratická strana
Höferová Marcela 53 let 2 831 hlasů 3,37 %

Společně pro Jablonec
Tejmlová Michaela Mgr. LL.M. 41 let 2 371 hlasů 5,45 %

Společně pro Jablonec
Macek Jakub Ing. 32 let 2 054 hlasů 4,72 %

Společně pro Jablonec
Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. 37 let 2 043 hlasů 4,69 %

Společně pro Jablonec
Matek Štěpán Ing. 31 let 1 869 hlasů 4,29 %

Starostové pro Liberecký kraj
Vobořil Petr 58 let 2 096 hlasů 5,60 %

Starostové pro Liberecký kraj
Tulpa Petr Mgr. 60 let 1 939 hlasů 5,18 %

Starostové pro Liberecký kraj
Šípková Martina Bc. 38 let 1 766 hlasů 4,72 %

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)
Švarc Michal Mgr. 46 let 864 hlasů 4,42 %

Poslední řádné zasedání zastu-
pitelstva města ve volebním ob-
dobí 2014-2018 se konalo v úterý
25. září v Eurocentru, protože
velký zasedací sál ve druhém
patře radnice procházel rekon-
strukcí. 

U příležitosti posledního zasedání
zastupitelů poděkoval primátor
Petr Beitl za konstruktivní spolu-
práci a pozitivní atmosféru při jed-
náních všem svým kolegům. 

Ocenění za 20 let
Dlouholetí zastupitelé dostali oce-
nění, jejichž grafická podoba navr-
žená akademickým sochařem Jiřím

Dostálem vychází z jablonecké
městské heraldiky. 

Jedná se o stříbrný odznak s jablo-
ní, kde jedno jablko je zvýrazněno
drahým kamenem. Ve variantě pro
muže je použit čirý zirkon. Ženy
pak mají v odznaku zasazený čes-
ký granát. 

Ocenění za 20 let práce 
v zastupitelstvu si z rukou 
primátora odnesli
Božena Caklová 
(ODS)

Pavel Žur 
(Nová budoucnost pro Jablonec)

Za 20 let práce v zastupitelstvu byli 
oceněni Božena Caklová a Pavel Žur

Výsledky voleb

Zvolení zastupitelé (seřazeno podle abecedního seznamu politických stran a hnutí)

Božena Caklová s primátorem 
Petrem Beitlem, foto Markéta Hozová

Pavel Žur s primátorem 
Petrem Beitlem, foto Markéta Hozová
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Rekonstrukce mostu v Lidické ulici za necelých
13 milionů korun z rozpočtu města letos pat-
řila k nejvýznamnějším stavebním akcím
v centru města. Více než stoletý most až do
letoška neprošel zásadní opravou a radikál-
ní zásah už jeho konstrukce potřebovala. 

Přípravy na vlastní stavbu byly poměrně složi-
té. Na úplném začátku bylo potřeba absolvovat
stavební řízení, které bylo o to komplikovaněj-
ší, že účastníky byli také majitelé a správci in-
ženýrských sítí. Dále bylo nutné zajistit souhla-
sy majitelů okolních nemovitostí. V první fázi
bylo potřeba provizorně přeložit zmíněné inže-
nýrské sítě a vyčistit prostor od dožilých a již
nepoužívaných rozvodů. Potřeba bylo také za-
bezpečit vstupy do okolních domů. Při odkrývá-
ní vlastní mostní konstrukce nalezli stavbaři
dokonce staré kabely z doby, kdy Lidickou uli-
cí vedla tramvajová trať. 

„Po odkrytí vlastní konstrukce bylo vidět, že
most už skutečně potřeboval radikální zásah.
Děkujeme občanům za trpělivost se stavbou
a respektování dopravního značení,“ konstato-
val Miloš Vele, který celou stavbu inicioval.

Nově opravený most navazuje na pěší zónu
v Lidické ulici, která prošla kompletní rekon-
strukcí v roce 2014. (mh)

Za Hrází je nová vozovka i chodník
V uplynulých měsících panoval čilý stavební
ruch v ulici Za Hrází u přehrady. 

Směrem od parkoviště se rozšiřovala vozovka
na dva jízdní pruhy kvůli zlepšení dopravní si-
tuace u domova pro seniory. Pro komfortní pří-
stup k přehradě na jednom z travnatých svahů
vzniklo schodiště a komunikace je nově lemo-
vaná chodníkem. Širší komunikace a nový
chodník výrazně zlepší dopravní a hlavně bez-
pečnostní situaci v lokalitě. Ulice byla dosud
pro průjezd dvou protijedoucích vozidel úzká,
navíc se tu pohybovali chodci. Vozovka je nyní
pět metrů široká a nový, 100 metrů dlouhý, chod-
ník vede podél domova pro seniory až k budo-
vě mincovny. Úpravou také vzniklo 10 podél-
ných parkovacích státní. „Projektová příprava
započala před dvěma lety a s vlastní realizací
už jsme počítali při tvorbě rozpočtu na letošní
rok,“ říká Miloš Vele, který byl v uplynulém vo-
lebním období náměstkem primátora pro eko-

nomiku a majetek města. Veškeré práce stály
městskou pokladnu 2,5 milionu korun. (mh) 

Spadiště podmiňuje výstavbu kanalizace
Jedinou současnou možností likvidace splaš-
ků na Horní Proseči je vyvážecí jímka. Město
zpracovalo projekt odkanalizování lokality,
jehož realizace je rozdělená do dvou etap
s dokončením v příštím roce. Technickou
podmínkou je však napojení do existující
kanalizace. Proto zastupitelé schválili zá-
měr na odkoupení kanalizačního spadiště
včetně pozemku od soukromého investora. 

Špatný stav kanalizace na Horní Proseči připo-
mínali dlouhodobě jak občané na pravidelných
setkáních s primátorem, tak i členové osadního
výboru. Na základě jejich podnětů zpracovalo
oddělení investiční výstavby jabloneckého ma-
gistrátu projektovou dokumentaci na odkanali-
zovaní lokality a letos v dubnu proběhlo výbě-
rové řízení na akci Splašková kanalizace v ulici
Na Palouku, Proseč nad Nisou. 

„Projekt jsme museli rozdělit do dvou etap,
přičemž druhá etapa bude realizovaná v roce
2019. Na tyto etapy budou navazovat další tak,
aby bylo v konečné fázi odkanalizováno co nej-
větší území Proseče,“ vysvětluje náměstek pri-

mátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha s tím,
že první dvě etapy jsou vyčíslené na necelých
12 milionů korun.

Podmínkou je hotová stoka
Aby se mohla nová gravitační kanalizační stoka
realizovat, je třeba mít už existující stoku odvá-
dějící splaškové vody z Jablonce do čistírny
odpadních vod v Liberci, do které je možné tu
novou napojit. „Taková stoka sice lokalitou pro-
chází, ale je v hloubce cca 26 metrů pod teré-
nem,“ upozorňuje Pleticha.

„Proto město využilo stavbu soukromého in-
vestora, jenž začal pro odkanalizování svých
stavebních pozemků v této lokalitě budovat
takzvané spadiště, což je kolmé propojovací po-
trubí se stávající kanalizační stokou. Bez tohoto
možného připojení by nebyla realizace zmíně-
ného odkanalizování lokality Proseče povole-
ná,“ říká vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta
a dodává, že město s ohledem na ostatní rozvo-
jové plochy a další požadavky občanů na odka-
nalizování v budoucnu potřebuje kanalizační
spadiště včetně pozemku vlastnit. 

Město jedná o koupi
Proto proběhla předběžná jednání se soukro-
mým investorem o možné koupi. Kanalizační
spadiště je v tuto chvíli hotové a je před kolau-
dací. „A tak jsme mohli, na základě předběžné
dohody o napojení, zahájit výstavbu první etapy
kanalizačního řadu pro odkanalizování ulice
Na Palouku. Příští rok bude pokračovat stavba
kanalizace pro ulici Horní a U Zahradnictví,“
uzavírá Kypta.

Celá oblast Horní Proseče směrem k Liberci
nemá k dispozici žádný kanalizační řad, na kte-
rý by bylo možné odkanalizování nemovitostí
připojit. „Navíc se nachází v ochranném pásmu
Vratislavické kyselky, kde není povolena žádná
možnost likvidace odpadních vod na pozem-
cích. Proto nemohou místní obyvatelé a noví in-
vestoři získat povolení na výstavbu domovních
či kořenových čistíren. Jedinou možností je vy-
vážecí jímka, což je pro současnou běžnou do-
mácnost nevyhovující,“ komentuje dosavadní
způsob odkanalizování Horní Proseče náměs-
tek Pleticha. 

(jn)

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Most v Lidické už zásah potřeboval

Foto Jiří Endler
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Bruslaře vystřídají mloci a čolci
Město plánuje revitalizovat novoveskou vod-
ní nádrž a vytvořit tak podmínky příhodné
pro chráněné živočichy a rostliny. Projekt je
vyčíslený na 4,7 mil. Kč, dotace z operačního
programu životní prostřední by mohla činit
až 3,5 milionu korun. 

Kdysi se tu spolkově bruslilo
Novoveské koupaliště se řadí k historickým
jabloneckým zajímavostem. Nachází se na jiho-
východním okraji města v ulici Novoveská při
soutoku Černostudničního a Novoveského po-
toka, poblíž starokatolického kostela. Nejdříve
na Novoveském potoce vybudoval Jablonecký
bruslařský spolek kluziště. Autorem projektu
byl místní stavitel Oskar Corazza, zemní a sta-
vební práce provedla spřízněná stavební firma
Florian Corazza spolu s dalšími místními pod-
niky. 

Pozdější koupaliště o rozloze 12 000 m2 mělo
i elektrické osvětlení. Ostrůvek uprostřed slou-
žil v létě jako půjčovna lodiček a v zimě se za-
mrzlá plocha proměňovala v kluziště. Hrála se

zde hokejová utkání, uskutečnily se krasobrus-
lařské soutěže a exhibice. Pamětníci vzpomína-
jí na slavné hokejové utkání s Kanaďany v roce
1947. Po roce 1945 využívali okolí koupaliště
jablonečtí lehcí atleti. Zázemí sportovcům a ná-
vštěvníkům poskytovala dobře vybavená res-
taurace (čerpáno ze záznamů Václava Vostřáka
– pozn. aut.).

Hladinu brázdí modely lodí
Zájem návštěvníků poutalo bývalé koupaliště
naposledy v devadesátých letech, kdy rozsáh-
lou rekonstrukcí a čištěním procházela přehrada
Mšeno. Město tehdy do koupaliště investovalo
hodně peněz – objevila se věž na skoky, koupa-
liště dostalo zcela nový kabát a lidé sem spě-
chali za osvěžením. 

Nejvěrnějším návštěvníkem novoveské nádr-
že je klub lodních modelářů Admirál, který zde
pořádá závody, jelikož hladina je klidnější než
na přehradě. A tak se zde konají srazy modelá-
řů, tradiční Jablonecká kotva a Modrá stuha,
tedy závod rádiem řízených maket lodí. 

Zájem měli wakeboardisti
Na jaře 2016 projevila o pronájem areálu pří-
rodního koupaliště zájem firma, která tam
chtěla zřídit vlek na takzvaný wakeboarding,
což je jízda na wakeboardu taženém lodí nebo
kabelovým vlekem po vodní hladině. „Ta chtěla
provozovat dvě zařízení a k tomu potřebovala
adekvátní elektrickou přípojku, která by se mu-
sela vybudovat. Výbor pro hospodaření s majet-
kem města tehdy pronájem nedoporučil,“ vzpo-
míná náměstek pro ekonomiku Miloš Vele. 

Revitalizace podpoří život ve vodě
Novoveská vodní nádrž je tak dlouhodobě ne-
udržovaná a tomu odpovídá i její současný

technický stav. „Chceme ji opravit a zároveň
tak vytvořit co nejlepší podmínky pro vodní
a na vodu vázané živočichy a rostliny,“ vy-
světluje náměstek pro rozvoj města Lukáš Ple-
ticha. 

Revitalizace bývalého koupaliště zahrnuje
nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové na-
pouštěcí potrubí z Černostudničního potoka,
opravu opevnění hráze, betonových i kamen-
ných zdí a odtěžení sedimentů. Část z nich bu-
de využitá na navýšení dna v nejhlubším dílu
koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně
vypustit, a část na navýšení hráze na severový-
chodní straně mezi současným brouzdalištěm
a kamennou opěrnou zdí. 

Obnovenou novoveskou nádrž rozdělí zre-
konstruovaná hráz na dva díly. V tom mělčím
bude biotop s chráněnými vodními živočichy,
jako jsou skokani, mloci a čolci. Vodní plochu
obklopí břehy, které se navrátí k přírodnímu
rázu. Pokud město dotaci získá, pak se s reali-
zací projektu počítá v letech 2019–2020. 

(jn)

Swimm- und Gondelteich – Novoveské koupaliště, 
postaveno a slavnostně otevřeno v r. 1903.

■ Jablonecký stavební ruch

Arbesova ulice má novou 
kanalizaci
Ulice Arbesova má novou splaškovou kanali-
zaci, opravený vodovod i finální povrch ko-
munikace. Stavba byla komplikovaná kvůli
uzavírkám, město za ni zaplatilo téměř 11
milionů korun. 

„Novou splaškovou kanalizaci v ulici Arbe-
sova tvoří čtyři gravitační a dvě tlakové stoky
a čerpací stanice splaškových odpadních vod
včetně kabelové přípojky,“ konstatuje Miroslav
Kopecký z oddělení investiční výstavby jablo-
neckého magistrátu. 

Nyní jsou majitelé objektů v dosahu nové ka-
nalizace povinni se k ní připojit v co nejkratším
termínu. 

Projekt výstavby kanalizace sladilo město
s plány Severočeské vodárenské společnosti,
a. s., která ve stejném termínu v Arbesově ulici
rekonstruovala vodovody. V říjnu ulice získala
nový asfaltový povrch. (jn)

Definice veřejných ploch 
Jakmile developeři dokončí své projekty by-
tových domů, nabízí městu k prodeji veřejně
přístupné plochy – komunikace, chodníky,
parkoviště, zeleň. Ty však do budoucna ge-
nerují pro město výdaje na údržbu a větši-
nou nemají standardy, jež město vyžaduje.
Proto vznikl seznam požadavků, které musí
veřejné plochy splňovat. 

Město očekává nový stavební boom, bytová
výstavba se chystá ve více lokalitách a nyní se
zpracovávají nebo budou zpracovávat územní
studie rozvojových ploch. 

„Proto vznikla pracovní skupina pro infra-
strukturu. Jejím úkolem bylo definovat poža-
davky na kvalitu veřejných prostranství pro de-
velopery, pokud by je město mělo odkupovat do
svého majetku,“ zdůrazňuje náměstek primá-
tora Lukáš Pleticha. 

„Developeři nám své veřejné plochy nabízí
k prodeji, ale stavby bývají často špatně založe-
né a odvodněné, chodníky chybí zcela, prove-
dení komunikací ztěžuje zimní údržbu. Mini-
malistické splnění norem ČSN řeší jen dílčí
jednotlivosti, ale ne souvislosti,“ říká Pleticha
a uvádí příklady nedostatečných ploch: novo-
stavby v ul. Horní v Proseči nad Nisou, zástav-
ba na lokalitě Větrný vrch a ulice Turistická ve
Vrkoslavicích či Nebeská v Rýnovicích. 

Pracovní skupinu tvoří pracovníci magistrátu
z odborů správy majetku a rozvoje a Tech-
nických služeb Jablonce nad Nisou. Pravidla,
která skupina definovala, projednal, mírně do-
plnil a schválil výbor pro územní plánování. 

(jn)

Přípravy na stavbu 
terminálu pokračují
Zastupitelé na svém posledním zasedání
schválili zpracovatele dalších stupňů projek-
tové dokumentace na terminál hromadné
dopravy v ulici Kamenná. Je jím společnost
DOMYJINAK, s. r. o., autor vítězného návrhu. 

Otevřenou architektonicko-urbanistickou
soutěž na projekt dopravního terminálu město
vyhlásilo loni v září. Letos v březnu byl jako
nejlepší vyhodnocen soutěžní návrh společnos-
ti DOMYJINAK, s. r. o. V květnu pak vyzval za-
davatel vítězný ateliér, aby zahájil jednací říze-
ní bez uveřejnění (JŘBU). V průběhu jednání
byly precizovány podmínky smlouvy i časový
harmonogram. 

Náklady na přípravu a realizaci dopravního
terminálu se pohybují ve výši téměř 240 mil.
korun. Vypracování projektu od ateliéru DO-
MYJINAK bude město stát zhruba desetinu, te-
dy necelých 24 mil. korun. (jn)

Vizualizace čelního pohledu na terminál 
z ulice KamennáFoto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Rozsvícení vánočního stromu 2.prosince
Statutární město Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci s Eurocentrem Jablonec připravilo
program na první adventní víkend letošní-
ho roku. V sobotu 1. 12. a v neděli 2. 12. se
uskuteční akce v Domě Jany a Josefa V. Schey-
balových, v Eurocentru, v kostele sv. Anny
a vrcholem víkendu bude od 17 hodin neděl-
ní rozsvícení vánočního stromu na Mírovém
náměstí.

I. ADVENTNÍ NEDĚLE

1. 12. /sobota/ 15.30 HODIN
DÍLNIČKA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V prostorách chodby Domu Jany a Josefa V.
Scheybalových bude možnost si pod dohledem
lektorky připravit adventní věnce pro následu-
jící žehnání. Nutná rezervace míst na tel.: 775
585 047.

1. 12. /sobota/ 17.00 hodin
POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
A ADVENTNÍ NEŠPORY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Římskokatolická církev zve veřejnost na první
adventní nešpory spojené s žehnáním advent-
ních věnců, které si lidé mohou přinést nebo
předem vyrobit v dílničce v Domě Scheyba-
lových.

2. 12. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Eurocentrum
Tvořivé dílničky, kde si každý může vyrobit
drobný dárek pro sebe i pro své blízké. Za ma-
lý poplatek získáte nejen materiál na výrobu
dárečků a vánočních dekorací, ale hlavně čas,
který můžete strávit se svými blízkými. Vstupné
je zdarma. Více www.vikyr.cz.

2. 12. /neděle/ 15.00 a 16.00 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
kostel sv. Anny
Slavnostní zahájení adventu. V 15.00 hodin za-
pálení první adventní svíce, v 15.00 a 16.00 ho-
din vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Zničehonic pod vedením Jaroslava Kouckého.

2. 12. /neděle/ 15.00–19.00 hodin
SETKÁNÍ S ŘEMESLEM
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Umělecký řezbář Roman Marek předvede své
umění včetně možnosti si práci se dřevem vy-
zkoušet (v rámci výstavy Z voňavého polínka).

2. 12. /neděle/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu proběhne tradič-
ně první adventní neděli. Stejně jako v loňském
roce i letos zazpívá dětský pěvecký sbor Vrab-
čáci a hlavní hvězdou na jabloneckém advent-
ním nebi pak bude Jan Smigmator, český král
swingu. Pod stromem nebude chybět ani poš-
tovní schránka na dopisy, kam mohou děti vho-
dit svá přání pro Ježíška. Pro dospělé bude po-
čínaje první adventní nedělí až do Nového roku
na náměstí stánek se svařákem, čajem a dalším
občerstvením. Více na webových stránkách
www.ejbc.cz.

Na zdi kostela sv. Anny je obnovená pamětní deska připomínající padlé Jablonečany, kteří se účastnili bojů v letech 1849 a 1866. Tu původní, kte-
rá se nedochovala, odhalil uvnitř kostela v roce 1905 I. vojenský veteránský podpůrný spolek pro Jablonec a okolí. Pamětní desku město obnovilo ve spolupráci
s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a slavnostně odhalilo při Jabloneckých podzimních slavnostech. Foto Radka Baloghová

■ Jablonecké okamžiky obrazem 

Na Den památek 15. 9. slavila jablonecká radnice své 85. narozeniny. Oslavy se vydařily, z minulosti přijel i starosta K. R. Fischer s chotí, za jehož úřado-
vání byla radnice postavena. Ten také s úsměvem vítal příchozí ve své někdejší kanceláři. Otevřeny byly i další radniční prostory. Foto Jana Matěchová, Martin Kubišta

Foto Ivana Mošnová

Foto Ivana Mošnová



Slavnostní ocenění
dárců krve
Malé slavnostní poděkování stříbr-
ným a zlatým (20 a 40 odběrů)
bezpříspěvkovým dárcům krve za
jejich ochotu podstoupit trochu
nepohodlí a darovat to nejcenněj-
ší, co mají – vlastní krev, se usku-
teční ve středu 12. listopadu od 16.
hodin v obřadní síni jabloneckého
magistrátu.

Minigranty 
– II. ročník 
Nadace JABLOTRON se opět roz-
hodla podpořit aktivní učitele ma-
tematiky, informatiky, fyziky a che-
mie nebo věnující se moderním
českým dějinám či mediální a in-
formační gramotnosti a vyhlašuje
druhý ročník administrativně ne-
náročných Minigrantů ve školním
roce 2018–2019. Pedagogové z jab-
loneckého okresu mohou žádat
o prostředky na pomůcky ve výuce
nebo na svůj profesní rozvoj (ško-
lení, kurz, apod.) až do výše
15 000 Kč. Konec podávání přihlá-
šek-nominací je do 31. 12. 2018.

Bezva učitel 
– II. ročník
Nadace JABLOTRON se snaží při-
spět k tomu, aby aktivní a nadšení
učitelé neodcházeli ze škol, aby
jich naopak přibývalo. V rámci
propagace důležitosti jejich práce
startuje 2. ročník ocenění jednoho
vybraného učitele matematiky, in-
formatiky, fyziky nebo chemie ze

základních škol okresu Jablonec
nad Nisou, který obdrží 50 000 Kč.
Pedagogy mohou navrhnout žáci,
rodiče, kolegové či jiní příznivci.
Z nominovaných učitelů pak vybe-
re nadace vítěze, který bude vyhlá-
šen 1. dubna 2019 u příležitosti
setkání učitelů v městském diva-
dle. Konec podávání přihlášek-no-
minací je do 31. prosince 2018.
Více na www.nadacejablotron.cz 

Výzva
Jablonecký rodák Paul Rausnitz,
narozený v roce 1928 v Jablonci,
by rád pozval své případné spolu-
žáky z obecné školy nebo jiné pa-
mětníky rodiny Rausnitzovy na
společné setkání. Se všemi by se
rád střetl při příležitosti předání
čestného občanství města Jablonce,
které se uskuteční 12. listopadu
v Jablonci. Kontakt tel. 605 221 886.

Hledají se členky 
pro SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) hledá naléhavě nové člen-
ky. Jedná se o dobrovolnou nepla-
cenou práci, vhodnou pro zdatněj-
ší důchodce, kteří rádi komuniku-
jí s lidmi. Bližší informace na tel.
483 357 292 – Helena Roudná.

Vzpomínkové 
setkání
V pátek 17. listopadu 2017 proběh-
ne od 10 hodin za přítomnosti
představitelů města a dalších hos-
tů vzpomínkové setkání u pomní-

ku v ulici Generála Mrázka u pří-
ležitosti 17. listopadu - Dne boje za
svobodu a demokracii.

Literární soutěž: 
Bylo nebylo sto let
tomu
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlásila téma 18. ročníku
literární soutěže, nese název Bylo
nebylo sto let tomu. „Své literární
práce, které budou odpovídat to-
muto tématu a budou psané čitel-
ně rukou nebo na počítači, mohou
soutěžící spolu s vyplněnou při-
hláškou zasílat e-mailem nebo
poštou na adresu knihovny, nebo
sem osobně donést. Došlé literární
práce budou rozděleny na prózu,
poezii a úvahu. Hodnocení bude
provedeno opět ve čtyřech katego-
riích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ,
kategorie střední školy a učiliště
a dospělí. Nejlepší práce vyhodno-
tíme na slavnostním vyhlášení,“
říká Dana Foltýnová z městské
knihovny. Uzávěrka soutěže je ve
středu 14. listopadu 2018 a ceny
budou předány v prosinci.

Výtěžek akce 
poslouží projektu
Nejste sami 
Dlouhá cesta, z. s., ve spolupráci
s Divadlem Kampa připravila di-
vadelní představení Budu všude
kolem Tebe. To bude uvedeno ve
čtvrtek 8. 11. od 20 hodin v jablo-
neckém kině Junior. Hra je založena
na skutečných příbězích o ztrátě
dítěte a opětovném hledání naděje

a radosti. Napsání scénáře a režie
se ujala Iveta Dušková. Předsta-
vení mělo premiéru v Divadle
Kampa na jaře 2016. „Představení
je velmi přínosné nejen pro lidi,
kteří mají stejně bolestnou zkuše-
nost, ale i pro jejich známé, přáte-
le a kolegy. Výtěžek ze vstupného
bude použit na podporu laického
poradenství pozůstalých rodičů –
projekt Nejste sami,“ říká Ida
Chuchlíková ze spolku Dlouhá
cesta. Vstupné na představení je
150 Kč, ZTP 75 Kč, vstupenky jsou
v předprodeji v pokladně Euro-
centra Jablonec nad Nisou, s. r. o.

JAKOP slaví 25 let 
od svého založení
Jablonecký klub onkologických
pacientů byl založen z podnětu
Michaely Häckelové v roce 1993.
Nyní se na činnosti klubu aktivně
podílí 70 pacientů – členů klubu.
Každý měsíc se koná členská schů-
ze, kde se plánuje a připravuje dal-
ší činnost. Členové se zúčastňují
různých klubových akcí, jako jsou
přednášky se zdravotnickou tema-
tikou, besedy, výlety do přírody,
návštěvy kina, muzeí a divadel. V ne-
poslední řadě se účastní rekondič-
ních pobytů např. v Karlových
Varech, v Harrachově apod. Klub
spolupracuje s libereckou organi-
zací Arcus, která také sdružuje on-
kologické pacienty. Je třeba velmi
poděkovat všem sponzorům, ze-
jména městskému úřadu a Nadaci
Preciosa, kteří činnost klubu pod-
porují, a tím také zpříjemňují život
lidem, kteří jsou postiženi onkolo-
gickou nemocí. Ještě jednou díky!

Historický úspěch jabloneckého fotbalu
Fotbalový klub Jablonec, a. s., dosáhl v letošním
roce historického úspěchu, když vybojoval účast
v základní skupině Evropské ligy. Zelenobílý tým
vedený trenérem Petrem Radou dosud sehrál dva
zápasy, a to se silným celkem francouzské ligy
Stade Rennes FC, jemuž podlehl v nastavení 1:2.
V prvním domácím duelu skupiny pak remizoval
s věhlasným Dynem Kyjev 2:2. Další zápas první-
ho kola s AC Astana se hrál po uzávěrce JM.
Poslední domácí utkání odehraje Jablonec ve
čtvrtek 29. listopadu s Rennes. Všechna domácí
utkání provázejí ve městě přísná bezpečnostní
opatření, která zajišťuje Policie ČR. Foto Michal Vele

■ Vítání dětí 
sobota 13. října 2018

Josef a Miroslav Štrynclovi, Max
Pekár, Veronika Havlíková, Jakub
Janda, David Suchánek, Viktoria
Michalevič, Maxmilián Šusta, Voj-
ta Hýř, Matyáš Hořejší, Vincent Je-
ník, Viktorie Izabela Cilichová,
Karolína Tůmová, Světlana Ron-
došová, Agáta Zdobinská, Emma
Marková, Tadeáš Hájek, Kristián
Špánek, Michaela Žídková, Zde-
něk Kašpar, Terezie Križanová,
Magdalena Voslařová, Sofie Dvo-
řáková, Emily Erlebachová.
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Jablonečtí policisté navštívili v úterý
9. října klienty Domova a Centra den-
ních služeb, kteří patří mezi nejvíce
ohroženou skupinu doma i na ulici.
Vysvětlili jim zásady bezpečného cho-
vání a ukázali jim výstroj i výzbroj. Foto
archiv Policie ČR

Střední průmyslová škola technická
Jablonec nad Nisou skončila druhá
v letošním ročníku soutěže Škola do-
poručená zaměstnavateli. Cenu udělu-
je Klub zaměstnavatelů za pomoci hla-
sování personalistů. Foto archiv Klub
zaměstnavatelů

Deset základních uměleckých škol Libe-
reckého kraje se spojilo a vytvořilo před-
stavení ke stoletému výročí vzniku Čes-
koslovenska. Pořadatelem byla ZUŠ
Jablonec, režie se ujala operní režisér-
ka a dramaturgyně Divadla F. X. Šaldy
Linda Keprtová. Foto Jaroslav Appeltauer

Foto Zdeňka VokatáFoto Michal Vele
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Na Proseči vznikla venkovní posilovna
Na ploše téměř 2 300 m2 na Horní Proseči
vznikla v krásném zeleném prostředí ven-
kovní posilovna pro dospělé s moderními
a žádanými fitness prvky, workoutovou se-
stavou a plocha s brankami třeba na fotbá-
lek. To vše za půl milionu korun z městské
pokladny.

Pozemek město v minulosti získalo bezúplat-
ným převodem od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových s tím, že na něm v bu-
doucnu vyroste sportoviště. Letos se záměr po-
dařilo uskutečnit. 

Workoutová sestava má speciální umělou do-
padovou plochu, kterou prorůstá tráva a plocha
se seká běžným způsobem. Do okolního terénu
jsou citlivě zasazeny fitness prvky, na kterých si
zacvičí senioři, ale těší se velké oblibě i u mlad-
ších, sportovně založených návštěvníků. 

(mh)

Podzimní svoz bioodpadu /3. a 10. listopadu/
Oddělení veřejné zeleně jabloneckého magis-
trátu naplánovalo na listopad další svozy
bioodpadu. Občané mohou biodpad z domů
a zahrad odevzdat v sobotních termínech
3. a 10. listopadu 2018. 

Do velkoobjemových kontejnerů mohou Jablo-
nečané odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbyt-
ky rostlinného materiálu ze zahrad apod. 

„Do připravených kontejnerů nelze odložit
bioodpad živočišného původu. Při druhém ter-
mínu v sobotu 10. listopadu mohou občané vy-

užít štěpkování větví. Žádáme proto občany,
kteří chtějí odevzdat větve, aby přišli v čase,
kdy bude na stanovišti přistaven štěpkovač.
Vzniklou štěpku mohou zájemci použít na
svých zahradách (do keřových výsadeb, jako
přídavek do kompostu apod.),“ říká Barbora
Šnytrová, z oddělení správy veřejné zeleně.

V platnosti také zůstává možnost odložení ne-
omezeného množství bioodpadu na sběrných
dvorech (Proseč a Želivského celoročně, Da-
lešická a Belgická od 1. 4. do 30. 11.).

Svoz bioodpadu 3. 11. 2018
kontejner pro všechny lokality 13.00–16.00 hodin

• Na Svahu (u kontejnerů na tříděný odpad)
• Janáčkova u hasičské zbrojnice
• Panenská × Družstevní u parku
• Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)
• Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)
• Vrchlického sady
• Mlýnská × Pasecká
• U Zahrádek × Vedlejší
• Jindřichovská × Údolní u parčíku
• Smetanova × Mánesova
• Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)
• Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad)

Svoz bioodpadu 10. 11. 2018

kontejner štěpkovač

• Zemědělská × Na Stráni
9.00–11.20 9.00–9.20

• Lučanská × Zahradní
9.30–12.00 9.30–9.50

• Liliová × Lesní
10.00–12.40 10.00–10.20

• Nerudova × Panenská
10.30–13.20 10.30–10.50

• Ke Starému buku × Turistická
11.00–14.00 11.00–11.20

• 1. máje (u kontejnerů na tříděný odpad)
11.40–14.25 12.00–12.20

• V Nivách × Na Mýtině
12.20–14.50 12.30–12.50

• U Rybníka (před domem č. 3)
13.00–15.15 13.00–13.50

• Střelecká × Hvězdná
13.40–15.40 14.00–14.20

• Vrkoslavická × Nad Střelnicí
14.20–16.00 14.30–14.50

■ Informace z magistrátu
Státní dotační program Dešťovka nabízí
lepší podmínky
Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vo-
dy pro zalévání zahrady mohou od 1. října
2018 získat domácnosti z celého Česka, nejen
ty z úředně vyhlášených suchých oblastí.
Nově se program Dešťovka také otevírá i li-
dem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.
Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí
ČR je připraveno 340 milionů korun. 

Program je společným projektem Minister-
stva životního prostředí ČR a Státního fondu
životního prostředí ČR na podporu lepšího hos-
podaření se srážkovou a odpadní vodou v do-
mácnostech. Majitelé či stavitelé obytných domů
díky němu mohou ušetřit až 105 tisíc korun.
Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž
zachytává srážkovou vodu jen k zalévání za-
hrady, byl doposud určen pouze pro domác-
nosti z oblastí postižených kritickým nedostat-
kem pitné vody. Nově o něj mohou zažádat
domácnosti z celé ČR.

Žádosti je možné konzultovat na bezplatné
telefonní zelené lince 800 260 500, e-mailem na
adrese info@sfzp.cz nebo osobně na krajské
pobočce SFŽP v Liberci v Evropském domě
vedle krajského úřadu. Více na www.sfzp.cz.

Otevření nového sběrného dvora 
v Želivského ulici
V polovině října byl v ulici Želivského v areálu
výkupny společnosti Kovošrot Group, s. r. o.,
otevřen nový sběrný dvůr pro občany Jab-
lonce nad Nisou. 

Občané v něm mohou odevzdat velkoobje-
mový odpad, bioodpad ze zahrad a pneumatiky.
Výkupna kovů a papíru je zde stále v provozu,
stejně tak místo pro odložení vysloužilých elek-
trospotřebičů či pro ekologickou likvidaci auto-
vraků. Areál se nachází naproti obchodnímu
centru Rýnovka za čerpací stanicí Pap Oil.

Občané, kteří mají uzavřenou smlouvu na
popelnici, mohou v novém sběrném dvoře bez-
platně odložit jakékoliv množství bioodpadu,

případně uplatnit dotaci na odložení 200 kg vel-
koobjemového odpadu a 8 ks pneumatik na
osobu a rok zdarma. 

Provozní doba sběrného dvora:
Po–Pá: 9.00–17.00 hodin (polední pauza 12.00–12.30)
So: 9.00–13.00 hodin

Foto Barbora Šnytrová

Foto Barbora Šnytrová

Foto Jiří Endler
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Z domu správce bude nový pavilon
Dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu
v rámci výzvy IPRÚ získal projekt přestavby
nevyužitého domku správce Mateřské školy
v ulici Nová Pasířská. Přeměněný na nový
pavilon pro děti bude od září příštího roku. 

„Město tak získá jednu třídu pro 24 dětí. Ná-
klady na samotnou stavbu činí 26 milionů ko-
run, přičemž dotace je 16,8 milionů,“ říká Iveta
Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Kromě domku přestavěného na nový pavilon
školky vznikne v areálu spojovací krček od no-
vého k hospodářskému pavilonu, vodovodní
přípojka z ulice U Nisy, venkovní osvětlení pří-
stupového chodníku a úpravou projde vedení
plynu. Bezbariérový přístup zajistí výtah.
Součástí projektu jsou také terénní a sadové

úpravy celého areálu včetně pískoviště, opravy
schodiště a opěrné zdi, odvodnění a oplocení
areálu, v němž budou také nové venkovní her-
ní prvky. 

„Stavba je rozdělená do dvou let, v současné
době se tu už pracuje, hotovo by mělo být v srp-
nu příštího roku,“ dodává Luboš Kousal z oddě-
lení investiční výstavby. (jn)

Projekt „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci
nad Nisou“ je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro
regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem roz-
voje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Mozartova finišuje, Liberecká příští rok
Nové učebny chemie a IT, výtah a geopark
v atriu má Základní škola v Mozartově uli-
ci. Projekt na rekonstrukci učeben se tvořil
společně i pro školu v Liberecké ulici, kde se
však bude rekonstrukce realizovat příští rok. 

Důvod přeložení obnovy učeben školy v Libe-
recké je velmi prozaický. „Nepodařilo se napo-
druhé vysoutěžit dodavatele, nikdo se do výbě-
rového řízení, bohužel, nepřihlásil. Stavební
firmy jsou letos zavalené zakázkami,“ vysvětlu-

je vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel
Sluka. 

Celkové náklady na stavební úpravy obou
škol jsou 18,5 milionu korun, dotace z EU činí
13,2 milionu korun, z toho náklady na mšen-
skou základku překročily 10 mil korun. Mo-
dernizovaly se tu učebny výpočetní techniky
a chemie, v atriu vznikl geopark pro výuku pří-
rodních věd a celý objekt je nyní díky výtahu,
úpravě vstupu do školy i rampy bezbariérový.
Personál školy získal nové toalety.

Příští rok se ve škole v Liberecké ulici budou
modernizovat učebny přírodopisu, dílen, fyziky
a chemie včetně kabinetů, zcela nová bude tří-
da pro výuku cizích jazyků. „Samozřejmě i zde
se bude řešit bezbariérový přístup, který umož-
ní vyrovnávací rampa u schodiště hlavního
vstupu, nová imobilní plošina na schodiště
uvnitř školy a imobilní WC,“ dodává Sluka. (jn) 

Projekt „Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jab-
lonci nad Nisou“ je spolufinancován z EU z Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plá-
nem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Základní škola Šumava je v novém hávu 
V tomto roce se dokončovala rozsáhlá, dva
roky trvající rekonstrukce Základní školy
Šumava. Letos se pozornost soustředila na
jídelnu, spojovací krček se šatnami a těloc-
vičnu. Stavba si vyžádala téměř 17,4 milio-
nů korun, dotace činí 3,6 mil. korun.

Zbylé tři části bylo třeba zateplit, a to obvodový
plášť i střechu, vyměnit okna popřípadě vstup-
ní dveře. Díky těmto opatřením se spotřeby
energie sníží o 42,21 %. „Součástí úprav byla
i instalace akustického podhledu v tělocvičně

a jídelně, někde jsme instalovali také venkovní
žaluzie,“ říká Luboš Kousal z oddělení investič-
ní výstavby. 

Dělníci ve škole pracovali od června do října
2018, náklady se rovnají 17,4 milionu korun,
přičemž dotace byla ve výši 3,6 mil. Kč. „V prů-
běhu stavby jsme se rozhodli také pro rekon-
strukci dožilé vzduchotechniky v kuchyni, což
původně v plánu nebylo. Náklady ve výši 2,7 mi-
lionu korun uhradí město ze svého rozpočtu,“
dodává náměstek primátora pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. (jn)

Základní škola Šumava se opravuje dva roky.
„Loni jsme zateplovali pavilon C, který vyšel na
9 milionů korun a dotace z Operačního progra-
mu Životní prostředí činila 3,5 mil korun,“ při-
pomíná Pleticha. 

Projekt „Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci
nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Foto 3 x Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Zemřel čestný občan Zdeněk Neruda
V pátek 5. října 2018 ve věku 98 let zemřel
plukovník ve výslužbě Zdeněk Neruda, vá-
lečný veterán a čestný občan města Jablonec
nad Nisou. Poslední rozloučení se zesnulým
se konalo v pátek 12. října 2018 ve smuteční
síni městského hřbitova.

Zdeněk Neruda absolvoval gymnázium a dů-
stojnickou školu, do armády vstoupil za druhé
světové války. V letech 1944–45 působil jako na-
vigátor u letectva RAF ve Velké Británii. Po roce
1948 byl proto považován za zrádce a nepřítele
režimu, pracoval jako dělník v podniku Skle-
něná bižuterie a byl sledován StB. 

V roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra
v Jablonci. Od roku 1990 vykonával po dobu 20
let funkci tajemníka Českého svazu bojovníků
za svobodu v Jablonci. Za jeho působení byl
ČSBS hodnotným partnerem města Jablonec
nad Nisou, zapojoval se do všech vzpomínko-
vých akcí pořádaných městem. Zdeněk Neruda
ve svých výstupech vždy připomínal masary-

kovské tradice a lásku k vlasti. Svými zkuše-
nostmi a znalostmi mnohokrát přispěl k uvá-
dění skutečností na pravou míru. Jeho prvním
porevolučním počinem bylo přejmenování uli-
ce Protifašistických bojovníků na ulici Gene-
rála Mrázka. Zasadil se o vytvoření pomníku
Bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bez-
práví v parku pod hotelem Rehavital. 

Po lidské stránce byl pan Zdeněk Neruda
vždy člověk čestný, hrdý, pracovitý a spravedli-
vý, který se nebál své názory sdělovat i v době
totality. Primátor Petr Beitl 1. ledna 2015 udělil
panu Zdeňku Nerudovi titul Čestný občan měs-
ta Jablonec nad Nisou za jeho celoživotní po-
stoje a názory.

„Je mi ctí, že mi život přivedl do cesty osob-
nost v podobě pana Nerudy, kterého jsem si
hluboce vážil za jeho vlastenecké postoje a re-
alistický pohled na svět kolem nás. Čest jeho
památce,“ pronesl primátor města Jablonec
nad Nisou Petr Beitl.

(mh)
Foto Jana Matěchová

Chystá se aukce umění Nadace Euronisa
V sobotu 10. listopadu 2018 ve 14 hodin Na-
dace Euronisa opět zahájí benefiční aukci
výtvarných děl v Oblastní galerii Liberec. Na
stejném místě bude probíhat předaukční vý-
stava, kde si bude možné díla prohlédnout.
Ta bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1. li-
stopadu v 17.30 a potrvá do 9. listopadu do
12 hodin.

Celkem 180 uměleckých předmětů od 120
předních výtvarníků si můžete prohlédnout
v reprezentativních prostorách Oblastní galerie
Liberec. Svá díla do aukce věnovali zdarma
všichni autoři, např. Anderle, Kanyza, Rapin,
Exnar, Zárybnický, Pačinek a mnoho dalších.

Díla si lze prohlédnout na www.euronisa.cz
a od října v aukčním katalogu, který si případ-
ní zájemci mohou objednat na čísle 734 717
604.

„Benefiční aukce Nadace Euronisa vynesly
od roku 1997 již více než 14,5 milionů korun
a patří k tradičním regionálním akcím.
Nákupem uměleckého díla můžete udělat ra-
dost nejen sobě, ale třeba obdarovat i své blízké
originálním vánočním dárkem, a zároveň tak
pomůžete lidem v nouzi či s nějakým hendike-
pem v Euroregionu Nisa,“ říká Jana Janová,
grantová manažerka nadace.

Křesťanská Nadace Euronisa vznikla v roce
1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bra-
trské. Od svého založení rozdělila potřebným
téměř 34,5 milionů korun a podpořila z nich
1630 projektů 320 organizací. Finanční pro-
středky nadace získává nejen z výnosů nadač-

ního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či
z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná
sbírka Pozvedněte slabé!, jejímž patronem je
herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v loň-
ském roce nadace rozdělila mezi 18 organizací
přesně 1,5 milionů korun. (end)

Příběhy rozhleden Českého ráje
Ve čtvrtek 8. listopadu od 18 hodin se ve vel-
kém sále Základní umělecké školy v Jab-
lonci nad Nisou v Podhorské ulici uskuteční
přednáška autorů zbrusu nové publikace
Příběhy rozhleden Českého ráje.

Během povídání autorů Marka Řeháčka, Jana
Pikouse a Petra Kurtina se dozvíte mnoho zají-
mavostí. Například: Proč baron Lexa z Aehren-
thalu nepostavil nejstarší rozhlednu Českého
ráje na Troskách. Proč není autorem návrhu
Kopaniny František Dub, ale chlapík s poněkud
komickým jménem Ferdinand Bub. Nebo proč
Lomničtí využívali sčítání poutníků na Táboře
k získání podpory pro stavbu Tichánkovy roz-
hledny. Dále se při povídání dozvíte, že z jičín-
ské Valdické brány je krásný výhled na Tatry
a z Valdic k ní cesta trvá celých třicet let. A také
zjistíte, jak rozpínavost jabloneckých němec-

kých turistů vedla ke stavbě rozhledny na Ko-
panině a co s tím měl společného světoběžník
Paclt. Dozvíte se například i to, proč je Alainova
věž rodnou sestrou rozhledny Štěpánky a kde
potkal jablonecký sběratel Petr Kurtin princez-
nu Jasněnku. 

Zbrusu nová publikace Příběhy rozhleden Čes-
kého ráje navazuje na jejich předchozí knihy
Příběhy rozhleden Jizerských hor, Příběhy lu-
žických rozhleden, Putování za Štěpánkou
a Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska.

Na místě je možné si publikaci pořídit a ne-
chat od autorů podepsat. 

Besedu s autory pořádá Základní umělecká
škola Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Jablo-
neckým kulturním a informačním centrem,
o. p. s., a Nakladatelstvím Petr Polda. Vstup
zdarma.

(mr)

Foto archiv Nadace Euronisa
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Zimní údržba 2018–2019
www.mestojablonec.cz/cs/doprava-a-komunikace/zimni-udrzba.html

Na zimní údržbu město Jablonec nad Nisou
každoročně počítá s částkou 21 milionů. Ne
vždy se tato suma vyčerpá, ale zima v Jab-
lonci se nedá úplně předvídat. Zatímco v ně-
kterých letech se ušetří i několik milionů,
jindy, jako např. v zimě 2016/17, tato částka
sotva stačí. Plán zimní údržby je závazný
dokument, který se sestavuje na každé zimní
období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku
v souladu s platnou legislativou a dle fi-
nančních a technických možností města.

„Vzhledem k nízkému spadu sněhu a poměrně
stabilním nízkým teplotám, při nichž nedochá-
zelo k opakovanému odtávání a zase zamrzání
povrchů vozovek, stála zimní údržba města od
listopadu 2017 do konce března 2018 necelých
14 milionů korun. Ušetřené peníze jsme použi-
li na opravy komunikací," konstatuje Miloš
Vele, náměstek primátora pro ekonomiku
a majetek města.

Plán zimní údržby připravuje oddělení správy
komunikací magistrátu a zástupci společnosti

Technické služby Jablonec nad Nisou. „Při jeho
tvorbě vycházíme ze zkušeností a podnětů
z minulých období. Ty přicházejí od městské
i státní policie, řidičů i chodců, ale i od týmu,
který údržbu zajišťuje. Každoročně spolupracu-
jeme se zástupci Krajské správy silnic LK a Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR, kteří udržují část
jabloneckých komunikací, jež nejsou ve vlast-
nictví města,“ říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací, které má údržbu komuni-
kací, chodníků, schodišť a parkovišť na starosti.
Vlastní práce pak zajišťují technické služby (TSJ).

V zimě město udržuje 163 km ulic, 61 km
chodníků a celkem 2 000 m2 parkovacích ploch.
Udržovat znamená zajistit sjízdnost a schůd-
nost a zmírnit důsledky povětrnostních vlivů
průtahem a inertními či chemickými posypy
ulic a chodníků. V případě velkého spadu sně-
hu se sníh frézuje do volných ploch nebo odvá-
ží na deponie. Technika i úklidové čety TSJ jsou
připraveny reagovat operativně. „K tomu slouží
čtyřiadvacetihodinový dispečink, který podle
vývoje počasí komunikuje se mnou a s odpo-

vědnými osobami provozu zimní údržby Tech-
nických služeb města Jablonec,“ vysvětluje
Milan Nožička, jednatel TSJ.

Plán zimní údržby platí jen pro městské ko-
munikace a stanoví priority jejich údržby.
V prvním pořadí se uklízí a udržují páteřní ko-
munikace, což jsou např. trasy autobusových li-
nek, komunikace ke zdravotnickým zařízením,
školám atd. V případě velkého spadu sněhu,
kdy není možné dodržet plán zimní údržby se-
stavený pro standardní podmínky, může vedení
města vyhlásit kalamitní stav. V tom případě
začne fungovat krizový štáb a údržba probíhá
dle potřeby a jeho požadavků.

Jablonci nepatří všechny komunikace
Ve městě se nacházejí silnice I. třídy, které vlast-
ní stát a jsou spravovány Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR (ŘSD). Jsou to např. ulice Pražská,
5. května, Prosečská nebo Podhorská. Silnice II.
a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě Krajské
správy silnic Libereckého kraje (KSSLKL) – např.
část Palackého, Želivského, SNP nebo Janovská.
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NAD NISOU

■ Kontakty
Krajská správa silnic Libereckého kraje
Ústředna: 488 043 111

Technické služby Jablonec nad Nisou
DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY – nonstop
tel.: 483 369 926
krizový telefon: 775 790 315
e-mail: dispecer@tsj.cz

Milan Nožička
jednatel
tel.: 483 369 916

Zuzana Salabová
zimní údržba vozovek a parkovacích ploch
tel.: 483 369 918, 775 790 304

Lucie Holubová
zimní údržba chodníků, přechodů 
pro chodce, schodišt a autobusových zastávek
tel.: 483 369 925, 775 790 354

TELEFON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD
PŘI PROVÁDĚNÍ ZÚ 
(7.30–15.30 hodin)
tel.: 483 369 911

Koordinační pracovník za město
Jablonec n. N.

Pavel Kozák 
oddělení správy komunikací 
tel.: 483 357 239
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

5. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
SKLADBY PRO KLAVÍR
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 11. /úterý/ 14.00 hodin
JIZERSKÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

6. 11. /úterý/ 17.00 hodin
HAYABUSA 2 U PLANETKY RYUGU
Přistání roveru, pokus o odběr vzorků.
Astronomické okénko Martina Gembece.

13. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KRÉTA – HORY A MOŘE
Po delší době se opět setkáme s cesto-
vatelem Petrem Schlindenbuchem.

19. 11. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB 
– LiSTOPadu na STOPě
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám.

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

20. 11. /úterý/ 17.00 hodin
BYLINKY NA NACHLAZENÍ,
CHŘIPKU A NA ZAHŘÁTÍ V ZIMĚ
V přednášce autorky populárně nauč-
ných knih Jarmily Mandžukové se do-
zvíte zajímavé informace a jednoduché
návody na to, jak bylinky správně pou-
žívat a posílit odolnost organismu.

27. 11. /úterý/ 17.00 hodin
JAK SE ŽIJE PADESÁTKÁM ANEB
ČARODĚJNICE NEUPALOVAT
Vtipně a ironicky o osudu žen, jež pře-
kročily padesátku, nám budou vyprá-
vět autoři knížky Daniela Kovářová
a Radim Uzel.

30. 11. /pátek/ 9.00 hodin
PŘES KNIHU KE SPORTU?
O spisovatelských začátcích, ale
i o parkouru a free runningu pohovoří.
Petra Martišková a parkourista Tomáš
Vyšohlíd (zadáno).

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N. a sta-
tutární 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 písemným souhlasem s podmínkami
soutěže zasílejte ve formátu PDF 
na e-mailovou adresu: 
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka ve středu 14. 11. 2018.
Vyhodnocení proběhne v první
polovině měsíce prosince.
Informace D. Foltýnová, 
tel.: 603 991 505, 488 388 953, více na 
www.knihovna.mestojablonec.cz.

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

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. 11. /pondělí/ 17.00–20.00 hodin
TVOŘIVÝ PONDĚLEK
Tvoření nástěnných kalendářů na rok
2019. V ceně materiál na tvoření, jeden
kalendář a drobné občerstvení. Další
kalendáře je možné dokoupit na místě.
Fotky s sebou. Cena: workshop 150 Kč;
celý cyklus tvořivých pondělků 500 Kč.
Info M. Šípková, elektronické přihlášení.

6. 11. /úterý/ 16.30–18.30 hodin
VÝTVARNÝ KURZ – KERAMICKÝ
ANDĚL
Výroba anděla na čajovou svíčku, ma-
teriál v ceně kurzu, s sebou pracovní
oděv. Cena: 250 Kč. 
Informace A. Tauchmanová.

9. 11. /pátek/ 17.00–21.00 hodin
ŠIJEME PRO RADOST
Šití s Alčou ze Zašíwárny. 
Cena: 450 Kč (zapůjčení stroje, lektor, 
veškerý materiál). Informace M. Šípková.

9. 11. /pátek/ 17.00 hodin
HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY
Start od 17.00 hodin u druhé přehrady,
akce určená pro všechny milovníky
hororů, cena 20 Kč, informace všichni
pracovníci Vikýře.

10. 11. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní odpoledne pro všechny nad-
šené bruslaře, vstupné dospělí 40 Kč,
děti zdarma, informace P. Dostál.

11. 11. /neděle/ 13.30 hodin
KYTAROVÁ STRUNA
11. ročník krajského kola hudební sou-
těže s postupem do celostátního kola
v Plzni, startovné i vstupné 40 Kč, pre-
zence od 13.00 hodin, koná se v Klubu
Na Rampě, informace a přihlášky
B. Formanová.

14. 11. /středa/ 17.00–21.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Večer plný vaření s oblíbenou lektor-
kou Kateřinou Halamovou. Praktický
kurz s využitím koření v kuchyni.
Koná se za finanční podpory
Libereckého kraje v rámci projektu
Výživa a pohyb klíčem ke zdraví.
Informace I. Literová.

19. 11. /pondělí/ 17.00–20.00 hodin
TVOŘIVÝ PONDĚLEK
Tvoření pečeného čaje. V ceně surovi-

ny na výrobu pečeného čaje a drobné
občerstvení. Cena: workshop 150 Kč;
celý cyklus tvořivých pondělků 500 Kč.
Info M. Šípková, elektronické přihlášení.

20. 11. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
VÝTVARNÝ KURZ – LAPAČ SNŮ
Dřevěný lapač snů – lapač snů bez slo-
žitého vyplétání pomocí peříček, korál-
ků, provázků, pentlí. Cena 200 Kč.
Informace A. Tauchmanová.

24. 11. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
COUNTRY BÁL NEJEN PRO
HANDICAPOVANÉ
Taneční odpoledne s country kapelou
Veranda a výukou tanců. Koná se
v rámci Tanečních pro handicapované.
Informace Ilona Literová.

27. a 28. 11. /úterý, středa/
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY PRO ŠD
Vánoční dílničky pro školní družiny,
cena 20 Kč, informace A. Francová.

30. 11. /pátek/ 17.00–20.00 hodin
KURZ VÝROBY PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKY
Výroba kosmetiky z dostupných suro-
vin, výroba vánočních dárečků, infor-
mace M. Šípková.

2. 12. /neděle/ 13.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Přijďte načerpat vánoční atmosféru
první adventní neděli do Eurocentra.
Čeká Vás spousta dílniček s nápady na
vánoční dekoraci, dárečky. Cena dílni-
ček je od 10 Kč (jeden viky žeton).

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

1. 11.–30. 11. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Maminky si popovídají,
děti hrají. Určeno pro děti od tří měsí-
ců s doprovodem.

1. 11. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
HOMEOPATIKA A ZIMNÍ NEMOCI
Co jsou homeopatika? Proč je vůbec u-
žívat? Jaká homeopatika jsou vhodná?
Otázky zodpoví Michaela Fojtíčková
z Akademie klasické homeopatie.

3. 11. /sobota/ 16.00–17.30 hodin
HALLOWEENSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Odpolední karneval s hudbou, tancem

a bohatou tombolou. Vstupné v před-
prodeji 40 Kč/osoba.

7. 11. /středa/ 11.00–12.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY
Workshop představující atestované sili-
konové korálky značky Emaja, kde si
můžete za cenu materiálu vyrobit šper-
ky, dětská kousátka, klipy na dudlík,
kočárky a autosedačky, přívěsky a další.

8. 11. /čtvrtek/ 9.30–12.00 hodin
MÁ JEŽÍŠEK PŘINÉST MOBIL?
Touží vaše děti po mobilu od Ježíška?
Přijďte si popovídat s odborníkem, kdy
je správný čas na první mobil, kolik
času u PC už je moc a jaké důsledky
přichází s digitálními dárky.

9.–11. 11. /pátek–neděle/
HALLOWEENSKÝ POBYT V ZOO
Zajímavý program pro celé rodiny.
Halloweenská stezka odvahy noční
zoologickou zahradou. 
Bližší informace na tel.: 605 733 540.

12. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
DOMÁCÍ NÁSÍLÍ JE VŠUDE KOLEM
NÁS, JEN SE O NĚM NEMLUVÍ
Co všechno domácí násilí je a co není?
Co dělat, když se toto téma týká našich
blízkých nebo nás? Beseda s psycholo-
gem a dlouholetým manželským po-
radcem Miroslavem Schovancem.

13. a 14. 11. /úterý a středa/ 
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ. Pro ve-
řejnost je v tuto dobu Jablíčko uzavřené.

15. 11. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
DO NEMOCNICE INFORMOVANĚ
Seminář z projektu Podpoříte mě v osvě-
tě od Agnes Němečkové: legislativa a prá-
va pacientů, těhotenství a zásahy do něj.

17.–18. 11. /sobota–neděle/ 
10.00 hodin
SCRAPBOOKOVÁ TVOŘENÍ 
+ PYŽAMOVÁ PARTY
Přijďte si vyrobit kalendář s vlastními
fotografiemi, po tvorbě následuje
pyžamová party 

20. 11. a 27. 11. /vždy v úterý/ 
10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
a VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

20. 11. /úterý/ 17.30–19.30 hodin
JAK VZKVÉTAT I NA PODZIM?
Přednáška Martina Jotova.

21. 11. /středa/ 10.00–12.00 hodin
NADVÁHA ANEB JAK SE LÍBIT 
SAMA SOBĚ
O nadváze z celostního pohledu. 

22. 11. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Určeno pro těhotné a kojící maminky.
Laktační poradkyně Eleonora Kočí.
Rezervace na telefonu 777 102 614.

24. 11. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
KONSTELAČNÍ WORKSHOP
Workshop s Jindřiškou Jindrovou.

28. 11. /středa/ 10.00–12.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU
Poradna s fyzioterapeutkou Markétou
Matějčkovou.

29. 11. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
JAK PŘEŽÍT VÁNOCE
A NEZBLÁZNIT SE?
Beseda s Martinou Krause.

27. 10.–30. 11. /sobota–pátek/ 
NAŠE KRÁSNÁ ZEMĚ 
V OC CENTRAL
Výstava obrázků, které namalovaly děti
do soutěže ku příležitosti 100. výročí
založení Československa.

2. 12. /neděle/15.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Diskotéka s kouzelníkem.

Bez bariér v duši i v životě

1. 12. /sobota/ 10.30–17.00 hodin – Spolkový dům 
a kostel Dr. Farského
Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
o. p. s., pořádá 1. prosince 13. adventní setkání pro děti a dospělé. Setká-
ní se koná ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou v době od 10.30 do
17 hodin. Motto projektu: Bez bariér v duši i v životě. Součástí progra-
mu je od 12.30 hodin Adventní setkání u Jizerského betléma v kostele
Dr. Farského, kde se od 14 hodin uskuteční koncert – Zapomenutý příběh,
na kterém se představí Iuventus, gaude! a Ondřej Ruml, slovem prová-
zí Bolek Polívka. Dále vystoupí sboreček Pod Peřinkou a sbor Izerína.
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■ ZUŠ
Podhorská 47
466 01 Jablonec nad Nisou,
tel.: 488 880 300, mob. 774 762 223

7. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál.

21. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál.

■ 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.

8. 11. /čtvrtek/ 14.00 hodin
WORKSHOP
Vytváříme si vlastní krabičky.

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

5., 12., 19. a 26. 11. / pondělí/
16.30–18.00 hodin

KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II
Základy anatomie, fyziologie, první po-
moc jak v teorii, tak při modelových si-
tuacích v praxi. Přihlášky prousko-
va@cck-jablonec.cz.

17. 11. /sobota/ 20.00 hodin
6. BENEFIČNÍ PLES ČČK 2018
Ples nejen pro dárce krve. Večer plný
hezké muziky a pomoci. Koupením
vstupenky přispíváte na činnost ČČK
v Jablonci, proto nás přijďte podpořit,
přijďte se pobavit. Kulturní centrum
Hotel Praha Jablonec n. N. Vstupenky
k zakoupení pouze prostřednictvím ČČK
– e-mail: kancelar@cck-jablonec.cz,
tel. 732 542 934.

22. 11. /čtvrtek/ 9.00–12.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-
městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Teorie a praktická cvičení,
modelové situace. Vstup: online 
přihlášky Kurzy první pomoci na
www.cck-jablonec.cz.

22. 11. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz 
v autoškolách včetně praktického 
výcviku. Přihlášky předem více na
www.cck-jablonec.cz.

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.

FOTBAL

18. 11. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ ROČNÍKU 2012
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

24. 11. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ ROČNÍKU 2011
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ
ROČNÍKU 2009
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

2. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ
ROČNÍKU 2010
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
2. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – PAMPUCH
LIBEREC
II. liga západ, centrkurt.

16. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– SK OLYMPIK MĚLNÍK B
II. liga západ, centrkurt.

30. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FC RAPID
ÚSTÍ N. L.
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

24. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

24. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– HK LOVOSICE B
II. liga mužů, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
10. 11. /sobota/ 10.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR 
VE SPOLEČNÝCH SKLADBÁCH 
DVOJIC/TROJIC A PODZIMNÍ LIGA

TJ Sokol Jablonec n. N.–Sportcentrum
pořádá Oblastní přebor ve společných
skladbách a závod jednotlivkyň v mo-
derní gymnastice Severočeská oblastní
liga, kurt č. 1 a č. 2.

11. 11. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
25. ročník závodů jednotlivkyň a spo-
lečných skladeb, pořádá TJ Bižuterie
oddíl moderní gymnastiky, kurt č. 1.

VOLEJBAL
4. 11. /neděle/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A JABLONEC N. N.
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 4.

4. 11. /neděle/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A
– VRTULE FRÝDLANT
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

17. 11. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
TJ Bižuterie Jablonec n. N. pořádá
turnaj starších žákyň, kurty č. 1–3.

24. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A JABLONEC N. N.
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 4.

24. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ SPARTAK
SMRŽOVKA
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

TANEC
3. 11. /sobota/ 9.00 hodin
CZECH DANCE MASTERS 
– DISCO DANCE
TAKT Liberec pořádá taneční soutěž
DISCO DANCE – Zemská Liga Čechy
+ HIP HOP Čechy.

Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz

24. 11. /sobota/ 11.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
Mezinárodní šestiutkání družstev
mladšího a staršího žactva za účasti
týmů Lipska, Berlína, Pirny, Žitavy,
Zhořelce a LIAZ Jablonec.

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termíny utkání se vzhledem k TV pře-
nosům můžou změnit.

11. 11. /neděle/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FK Bohemians 1905 
15. kolo FORTUNA : LIGA

29. 11. /čtvrtek/ 21.00 hodin
FK JABLONEC – STADE RENNES FC
Evropská liga UEFA, 5. kolo.

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

3. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK VELKÉ HAMRY
Divize skupina C, 13. kolo.

5. 11. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
Juniorská liga, 14. kolo.

17. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK NÁCHOD
Divize skupina C, 16. kolo.

26. 11. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC
– FK DUKLA PRAHA
Juniorská liga, 16. kolo.

Zimní stadion
www.sportjablonec.cz
HOKEJ
www.hcvlci.cz

3. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DRACI BÍLINA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

24. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – SHC KLATOVY
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

28. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC STADION VRCHLABÍ
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizovaná
výuka základů bruslení pro základní
a mateřské školy, druhá polovina je
volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na e-mailu:
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)

Moderní gymnastika 

10. a 11. 11. /sobota a neděle/ 10.00 hodin – Městská sportovní hala 
TJ Sokol Jablonec n. N.– Sportcentrum pořádá Oblastní přebor ve spo-
lečných skladbách, dvojic/trojic a závod jednotlivkyň v moderní gym-
nastice – Severočeská oblastní liga. Druhý den pořádá TJ Bižuterie
Jablonec n. N. XXV. ročník závodů jednotlivkyň a společných skladeb
Jablonecký pohár. „K vidění budou skladby děvčat z celé České re-
publiky, včetně těch jabloneckých,“ říká Jitka Štovíčková, trenérka
a manažerka oddílu Sportcentrum. 

Společná skladba nejmladších nadějí (roč. 2011 a mladší), zleva Nicol Formánková,
Karolína Kolčavová, Lucia Furová, Magdaléna Kuthanová a Mia Bémová. 

Foto archiv Sportcentrum
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■ Z knihovny 
Petr Vladyka: Učení a paměť
pravou hemisférou
Autor patří k vyhledávaným odborní-
kům na problematiku komunikace,
alternativního přístupu ke vzdělávání
a využití potenciálu mozku. Zamě-
řuje se na práci s pravou mozkovou
hemisférou, progresivní učení, psy-
chologii a rozvoj kreativního myšlení.
„Kniha může být pro čtenáře praktic-
kým rádcem, jak se učit cokoli, v ja-
kémkoli věku a třeba i zábavným
způsobem,“ myslí si Zbyněk Duda,
ředitel Městské knihovny Jablonec,
kde je publikace veřejnosti přístupna,
a to v prostorách studovny.

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

■ Krátce
Nábor florbalistů
Florbal klub Jablonec pořádá nábor
nových členů všech kategorií. „V sou-
časné době máme největší prostor
pro růst v kategorii elévů a přípravky.
Elévové jsou ročníky 2008 a 2009,
přípravku tvoří kluci narození v le-
tech 2010 a 2011,“ říká Tomáš Beran,
předseda klubu. Florbalové naděje
trénují v jablonecké sokolovně. Pod-
robnosti k náboru a časy tréninků
jsou na webu www.florbaljablonec.cz 

Žákyně LIAZU nejlepší v republice
Atletické naděje TJ Liaz Jablonec za-
znamenaly velký úspěch v Hranicích
na Moravě, když v říjnu na mistrov-
ství České republiky družstev žákyň
dokázaly obhájit zlato z loňského roku.
Nejúspěšnějšími závodnicemi oddílu
byly Adéla Novotná, Františka Rappo-
vá a Vendula Štanclová. Titul MČR žá-
kyň získaly: Adéla Novotná, Františka
Rappová, Vendula Štanclová, Barbora
Štejfová, Viktorie Maršíková, Viktorie
Trunečková, Jana Janáková, Eliška
Přichystalová, Eliška Hýblová, Aneta
Dusilová, Tereza Simonová, Adéla
Sochorová, Zuzana Kovářová, Natalie
Kottová, Hristiana Atanasová, Denisa
Jégrová, Anna Šáfrová, Lucie Všeteč-
ková, Eliška Latislavová a Sára Doče-
kalová. Vedoucí družstva Dana Jando-
vá a trenérka nejúspěšnějších děvčat
Eva Mikulová.

Jak se rodí vinař?
Na to musí být kousek štěstí, velká opora a skvělí ro-
diče. Tatínek byl vodohospodář Povodí Labe a přál
si, abych zůstal v tomto oboru. Maminka, učitelka
na Žižkově Vrchu, mě naopak nechala rozhodnout
samotného. Moc mě bavila příroda, mnoho času
v dětství jsem trávil budováním zahrad. Život je o-
tevřený a je radost, že v něm můžeš vše tvořit sám.
Možnost stát se odborníkem na víno ukázala až stu-
dia na Mendelově univerzitě v Lednici se specializací
na vinařství a vinohradnictví. Od roku 1990 jsem už
jen v oboru vína.

Založil jste společnost Soare, co vás k tomu vedlo?
Po vysoké škole je každý student plný elánu, já ho
měl snad ještě více než ostatní. Věděl jsem, že po re-
voluci v roce 1989 je stále mezi lidmi chuť slavit.
Alkohol pro dospělé umí vyrábět kde kdo, ale něco
pro oslavu s dětmi? Nic takového tenkrát nebylo.
A tak jsem jako první na světě vyvinul „dětské šam-
páňo“ – Rychlé špunty. Založil jsem společnost, jejíž
název byl složen z počátečních písmen slov Sobota
a réva – SOARE. Neměli jsme tenkrát peníze, banky
se nám vysmály a pro start podnikání jsem použil
věno od babičky Emilky. No a vidíte, tato značka je
úspěšná dodnes a prodává se v 35 zemích světa. Již
krátce po uvedení na trh se prodávalo ročně 14 mi-
lionů lahví, doslova jsme jimi zahltili Evropu. V roce
2005 se pro mě značka Robby Bubble (jak se Rychlé
špunty vzhledem k exportu přejmenovaly) stala pří-
liš globální, a mě přitom lákalo stále nové vytváření
dalších úspěšných značek. Proto jsem ji prodal a zís-
kal nové prostředky pro další podnikání.

Co bylo dále?
Založil jsem několik vinařských společností na Mo-
ravě, tou ústřední je Vinařství Lednice Annovino,
v prostředí Lednicko-valtického areálu zapsaného na
seznam UNESCO. Tuto společnost budujeme 10 let.
Druhým významným místem i společností je Valtic-
ké Podzemí, s historií datovanou až k roku 1289. Po
13leté rekonstrukci zde vzniklo Podzemní město ví-
na, v délce téměř 1 km, labyrint vzájemně propoje-
ných historických sklepů. Pro své podnikání jsem si
vybral krajinu nazývanou též jako Zahrada Evropy,
dnes společně pečujeme o téměř 200 hektarů vino-
hradů a produkujeme skoro dva miliony lahví vína.

Vrátil jste se podnikatelsky na Moravu, ale co
Jablonec?
Jablonec je pro mě stále skvělé město plné úžasných
lidí, které bych nikdy neopustil. Hlubší poznání
Moravy dokonce moji vazbu k našemu městu ještě
více utvrdilo. Mám zde úžasnou rodinu – ženu, čty-
ři děti, psa a kočku, mnoho přátel a kamarádů. Vždy
a rád vím, kam se vracet. Někdo dojíždí do práce ho-
dinu, mně to mnohdy po D1 trvá i přes 4 hodiny, ale
nejezdím naštěstí denně. 

Váš je i projekt Dům Vína, co o něm povíte?
Historie Domu Vína má letos 20 let. Tradici prodeje
vín v Jablonci založila moje sestra Marcela. Spo-
lečnými silami se nám povedlo zrekonstruovat krás-
ný historický dům na Komenského náměstí. Úžasný
je příběh budování pěti sklepů pod Domem Vína, je-
jichž stěny jsou obloženy různými druhy kamenů
z regionu. Nasbíral jsem je spolu se svými dětmi
v okruhu do 50 km od Jablonce a kameník je mistr-

ně začlenil při rekonstrukci domu. Myslím, že se mi
i zde podařilo ukázat, že všechny naše stavby včetně
těch na Moravě jsou budovány a rekonstruovány
z přírodních materiálů, s úctou k zachování histo-
rických hodnot a s odkazem pro budoucí generace.

Z čeho máte největší radost?
Čas má rychlý krok, asi vůbec ze všeho nejrychlejší.
Proto spěcháme dopředu v mnoha projektech. Na-
štěstí k tomu máme dobré spolupracovníky. Jsme
hrdí na vznikající silné značky, jako je Vinařství
Lednice Annovino i se svým Vinařským náměstím,
Vinařství Valtické Podzemí s Podzemním městem ví-
na, značky vín a alkoholických nápojů. Pohádkové,
Medové, Višňové a Kolonáda mají velký potenciál.
Novinka Medové (unikátní kombinace vína, ovoce
a medu) má i velkou šanci pro export.

Jaké máte životní krédo?
Až poznáním historie vápenitých půd a podloží na-
šich vinohradů, kde je mimochodem hojný výskyt
zkamenělých mořských živočichů dávných prehis-
torických moří se stářím až 18 milionů let, si člověk
uvědomí, jak jsme zde na světě jen tak na návštěvě.
Jestli chceme, aby po nás nějaká stopa zůstala, tak
prosazuji heslo mého tatínka: „Život je přeci tak ne-
smírně krátký ... tak zpívej, zpívej, dokud máš komu.“

Jiří Endler

Jindřich Sobota 
O Rychlých špuntech, Moravě a 20. výročí Domu Vína v Jablonci

■ Tvář Jablonecka

Jindřich Sobota se narodil v roce 1966 v Jablonci, je ženatý a má čtyři děti. Po základní
škole vystudoval Střední zahradnickou školu v Kopidlně a následně Zahradnickou
a vinařskou fakultu v Lednici při brněnské Mendelově univerzitě. Působí ve Vinařství
Lednice Annovino, a. s. a Vinařství Valtické podzemí, s. r. o. 

Foto archiv TJ Liaz Jablonec nad Nisou

Foto Petr Krejčík

Foto Petr Krejčík
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Milion pro jablonecké varhany
Jablonec nad Nisou daruje jabloneckému
děkanství římskokatolické farnosti jeden
milion korun na opravu varhan v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním ná-
městí. 

„Finančním darem město přispívá na generální
opravu varhan fa. Rieger-Kloss v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova. Stav varhan se v prů-
běhu léta zhoršil tak rapidně, že už nejsou
schopné ani omezeného provozu,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Zahradník. 

Nadační fond
Získat peníze na obnovu varhan se snaží
Nadační fond Jablonecké varhany, který vznikl
loni na podzim. „Kostel na Horním náměstí je
nespornou dominantou města. Nejen my
z Jablonce jsme v něm zažili desítky krásných
varhanních koncertů, vánočních, velikonoč-
ních i dalších mší. Představa, že kostel nebude
mít své varhany a že je tento koncertní nástroj
odsouzen k postupnému rozpadu, byla pro mne
velmi neradostná,“ říká zakladatelka nadační-
ho fondu Irena Kreislová.

Nadační fond proto otevřel transparentní účet
a nabízí adopci jednotlivých píšťal. „V současné
době je 133 píšťal adoptovaných, některé jsou
už rezervované,“ tvrdí Jiří Kreisl z nadačního
fondu s tím, že kromě příspěvků z adopcí získal
fond také 35 tisíc korun z letních koncertů
v rámci cyklu Jablonecké kostely otevřeny.
„Více jak 10 tisíc korun vynesl benefiční kon-
cert, který proběhl v sobotu 22. září v kostele sv.

Anny,“ připomíná Kreisl. V současné době tedy
nadace disponuje zhruba 850 tisíci korunami
(bližší informace o možnostech, jak na obnovu
varhan přispět, jsou na webových stránkách
www.jabloneckevarhany.cz).

Další milion od kraje
V České republice je více než 5 700 varhan. Jen
některé z nich mají parametry koncertního ná-
stroje. Varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Je-
žíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou
tyto parametry mají. K milionovému daru z roz-
počtu města by měl na opravu varhan v kostele
na Horním náměstí v letech 2019–2020 přispět
stejnou částkou, tedy jedním milionem korun,
také Liberecký kraj. 

Třímanuálový nástroj se 43 hlavními a mno-
ha dalšími vedlejšími rejstříky je vybaven více
než 2 800 píšťalami, od několikametrových po
nejmenší o délce několika centimetrů. Běžně
podobný nástroj prochází velkou opravou po
padesáti letech. Jablonecké varhany se zásad-
něji neopravovaly 85 let. Náklady na jejich opra-
vu jsou vyčíslené na 6 milionů korun.

(jn)

Za cenu jednoho uvidíte až 20 filmů
Na víkend od 9. do 11. listopadu připravila
Kina Jablonec první regulérní ročník Kino-
festu. Jaký je program, kde seženete lístky
a kolik bude vstupné – to jsou některé z otá-
zek, které jsme položili jednatelce Eurocentra
Jablonec Janě Pěnčíkové. 

Co nás, diváky, čeká zajímavého? Jak jste
tvořili dramaturgii? Má Kinofest nějaké spo-
lečné téma?
V rámci jabloneckého Kinofestu divákům před-
stavíme nejen množství atraktivních filmových
počinů, ale i všechny programové cykly, které
v jabloneckých kinech běží celoročně. Ty jsou
také jeho společným tématem. Jedná se např.
o Mimikino, Filmbrunch, Naslepo, Projekce (ne-
jen) pro seniory a další. Při vybírání jednotli-
vých filmů, které budeme promítat, jsme
zohlednili jejich předchozí návštěvnost a po-
skládali jsme program tak, aby byl pestrý
a atraktivní, aby si v něm každý našel to své
a aby filmy korespondovaly s programovými
cykly, s nimiž budou uvedeny. Jako příklad mo-
hu uvést programový cyklus Tvořík, což je vý-

tvarná dílnička pro nejmenší, po které následu-
je filmová projekce. V rámci Kinofestu se s Tvo-
říkem bude pojit film Králíček Petr. 

Páteční večer se ponese ve slavnostním du-
chu, máte připravené nějaké překvapení?
Ano, je to tak, zahajovací večer bude vskutku
slavnostní. Máme připravenou premiéru zbru-
su nového filmu Bohemian Rhapsody o ikoně

britské populární hudby, skupině Queen. Na
své si tedy přijdou milovníci filmu i populární
hudby. Pro premiérovou projekci chystáme sa-
mozřejmě i překvapení, ale to divákům dopře-
du neodhalíme, to by pak nebylo překvapení. 

Na Kinofest si můžeme koupit permanentku.
Kolik stojí, na kolik představení platí a kde
si ji mohu zakoupit?
Permanentka na jablonecký Kinofest bude stát
149 Kč a bude k zakoupení v pokladnách kin
Radnice a Junior a v pokladně Eurocentra od
pondělí 22. října 2018. Tedy za cenu, za kterou
byste běžně viděli film jeden, jich v rámci Kino-
festu budete moci zhlédnout až dvacet. Per-
manentka bude přenosná a rodiče s sebou na
projekci budou moci vzít děti do 15 let zdarma.

Bude program Kinofestu probíhat v obou
jabloneckých kinech?
Ano, po všechny tři dny se budeme na diváky
těšit jak v kině Radnice, kde v pátek proběhne
slavnostní zahájení, tak i v kině Junior.

(jn)

30 ro(c)ků bez opony
30. výročí sametové revoluce připomene
v Jablonci celoroční kulturní projekt „30
ro(c)ků bez opony“, jehož iniciátorem je
Jablonecké kulturní a informační centrum. 

Začíná 16. listopadu v kostele svaté Anny kon-
certem cover bandu slavné britské skupiny
Pink Floyd. Těšit se můžete ale třeba i na výsta-
vu věnovanou rekreaci v dobách socialismu.

Sedmdesátá léta 20. století přinesla do Jizer-
ských hor masový turistický ruch. Socialistická
rekreace pod hlavičkou ROH zůstává ve vzpo-
mínkách dodnes, stejně jako tehdejší rekreační
chaty. A právě proměnu Jizerských hor a části
Krkonoš zachytí výstava s názvem „Rekreace za
ROHem“, která tvoří jednu z aktivit česko-pol-
ského projektu „30 ro(c)ků bez opony“. Tento
projekt získal finanční podporu z Fondu mikro-
projektů Nisa-Nysa a připomene 30. výročí pá-
du komunismu, které obě země oslaví v roce
2019. 

Projekt je rozdělen na několik částí. Započne
v letošním roce na podzim a vyvrcholí u příle-
žitosti 30. výročí sametové revoluce 17. listopa-
du 2019. Jeho první aktivita, výstava „Rekreace
za ROHem“, už na začátku listopadu poputuje

do jelenohorského regionu v Polsku, od května
2019 pak bude k vidění v regionu jabloneckém. 

Díky finanční podpoře Evropského fondu pro
regionální rozvoj může Jablonecké kulturní
a informační centrum nabídnout opravdu širo-
ký program – kromě výstav se chystají také kon-
certy a společně s polským partnerem works-
hopy pro mladé zpěváky a pro rodiny s dětmi,
výměnné jednodenní zájezdy anebo propagač-
ní materiály. Zřízeny byly i speciální webové
stránky k projektu www.30rocku.cz.

Série akcí začíná v pátek 16. listopadu od 19
hodin v kostele svaté Anny koncertem skupiny
Pink Floyd Acoustic Duo. Dvě kytary, dva hlasy,
komorní aranžmá – takový je cover band slav-
né britské art-rockové skupiny. Jako hosté vy-
stoupí Lada Soukupová (zpěv), Michal Turek
(violoncello) a Filip Šesták (trubka). Lístky jsou
k zakoupení již nyní za 140 a 100 Kč v turistic-
kém infocentru v Kostelní ulici v Jablonci.

(rš)

Hašlerova chata. Horská bouda, jejíž součástí byla svého
času také rozhledna. Původní chata se bohužel nedo-
chovala, na jejím místě dnes stojí hotel. V blízkosti se na-
cházejí křížová cesta a bývalá vyhlídková skála Trniště.

Foto archiv Nadační fond Jablonecké varhany

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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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.

2. listopadu 1918, č. 300, strana 1, 2, R, V
Jablonec. K shromáždění vojáků – navrátilců
v tělocvičně promluvil starosta Karl R. Fischer.
Debatovalo se o zřízení domobrany (Volks-
wehr) proti narušování pořádku a o zřízení vý-
boru pro pomoc navrátilcům. Výbor se bude
skládat napůl z členů nacionálních a sociálně
demokratických kruhů. 

3. listopadu 1918, č. 301, strana 1, 2, R
Liberec. Vláda provincie Deutschböhmen za-
hájila včera svou činnost. Vyzývá hlavně ke kli-
du a ochraně pořádku. V čele jsou poslanci
Pacher, Seliger a Maixner.

Pula. „Viribus Unitis“, vlajková loď rakouského
námořnictva, byla potopena.

4. listopadu 1918, č. 302, strana 1, 2, 3, V
Varnsdorf. Oddíl Čechoslováků dnes v noci
obsadil bez odporu železniční stanici a vojen-
ský sklad.

Vídeň. Císař Karel odjel do Gödölö. Vzal s se-
bou 18 vagonů s nábytkem a zařízením a kle-
noty z rakouského pokladu.

Pardubice. Neznámý odesilatel podal na nádra-
ží zásilku na adresu vídeňské rakousko-uher-
ské banky, která obsahovala 1 milion korun ve
zlatých mincích. Byla zabavena.

Budapešť. Hrabě Karolyi sdělil tisku, že Ma-
ďarsko je od 1. listopadu neutrálním státem. 

Vídeň. Ministr zahraničí Andrassy nabídl cí-
saři svou demisi, která byla přijata.

5. listopadu 1918, č. 303, strana 1, 2, 5, R, V
Vídeň. Císař Karel 2. listopadu složil svou
funkci nejvyššího velitele branných sil a pověřil
jí generála Ködesze.

Praha. Včera slavil český lid vzpomínku na
bitvu na Bílé hoře. Před pamětním kostelem by-
lo zřízeno pět tribun pro řečníky pěti stran. Asi
100 000 účastníků se v lampionových průvodech
vracelo zpět do Prahy. Část průvodu, asi dva ti-
síce lidí, zamířilo na Staroměstské náměstí k Ma-
riánskému sloupu a chtěli z něho strhnout sochu
Panny Marie. V několika minutách tu byly žeb-
říky a provazy a v mžiku se socha rozbila o dláž-
dění. Na soklu sloupu řečnilo postupně několik
osob a posléze na něm zavlála rudá vlajka.

Jablonec. Zajištění výživy obyvatelstva. Chléb
a mouka by měly stačit na čtrnáct dní. Zásobo-
vání masem bude pokryto z okresních zdrojů.

Inzerát. Světová věštkyně Anna Ulrichová vám
jednorázově zašle věštbu vaší budoucnosti na
celý život. Ať jí každý zájemce pošle do Luká-
šova č. 8 dvě koruny.

6. listopadu 1918, č. 304, strana 1, V
Liberec. Na zasedání zemského hejtmanství
byl zvolen za onemocnělého hejtmana Pachera
Dr. Rudolf von Lodgman. Ve své nástupní řeči
slíbil, že bude jednat nestranně a v zájmu ně-
meckého obyvatelstva.

10. listopadu 1918, č. 308, strana 1, R
Německý císař Vilém II. se zřekl trůnu.

11. listopadu 1918, č. 309, strana 1, 5, 6, V
Inzerát. Grémium exportérů politického
okresu Jablonec sděluje svým členům, že se
sejdou 12. listopadu v pěveckém sále hotelu
Geling (Praha) na poradě o obchodní situaci
v jabloneckém průmyslu. Adolf Schindler, před-
seda, Artur Ritter, sekretář.

Liberec. Zemská vláda provincie Deutsch-
böhmen si zařídila kanceláře v 1. patře hotelu
Zlatý lev (včetně velkého sálu).

12. listopadu 1918, č. 310, strana 1, 2, 3, R a V
Vídeň. Císař Karel se vzdává vlády a otevírá
svým národům cestu k jejich samostatnému
vývoji.

Vídeň. Vyhlášena republika Deutsch-Öster-
reich. V ulicích města je klid.

Jablonec. Výzva k obyvatelstvu, zejména k zá-
možným občanům. Poskytněte vojenským na-
vrátilcům práci a pomozte těm, kteří si chtějí
založit vlastní existenci. Od 13. listopadu budou
pánové ze Spolku obchodníků a živnostníků
v Jablonci poskytovat radu a pomoc v cyklistic-
ké místnosti hotelu Geling.

Národní listy. Profesor Masaryk obdrží od ra-
kouské vlády se zpětnou platností svůj profe-

sorský plat, což činí 50 100 K. Je to směšné, ale
veřejnost se alespoň dozví, o kolik byla Masa-
rykova rodina okradena.

13. listopadu 1918, č. 311, strana 1, 3, R, V
Liberec. Dopis prezidentu Wilsonovi. Vláda
provincie Deutschböhmen ostře protestuje pro-
ti šikaně od českých vojenských jednotek na
našem území. Československo nás chce přimět
k odřeknutí se našich práv na sebeurčení.
Lodgman, Seliger, Maixner.

Budapešť. Císař Karel se vzdává svatoštěpán-
ské koruny.

14. listopadu 1918, č. 312, strana 1, 5, 7, V
Výzva k obyvatelstvu jabloneckého a tan-
valdského okresu. Dnes se ustavila Národní
rada, která chce řídit tyto okresy a starat se ta-
ké o českou menšinu. Nejdůležitějším úkolem
je opatření potravin a paliva. 

Praha. Profesor Masaryk byl v nepřítomnosti
národním shromážděním jednohlasně zvolen
prezidentem. Ministrem zahraničí se stává Dr.
Beneš. 

15. listopadu 1918, č. 313, strana 3, V
Budyšínské zprávy. List píše, že Lužičtí Srbové
nechtějí být začleněni do ČSR.

28. listopadu 1918, č. 326, strana 1, 5, R a V
Liberec. Probíhá zasedání Zemského sněmu
Deutschböhmen pod předsednictvím hejtmana
Lodgmana. Mezi jednacími body jsou reforma
sněmu a přeložení sídla provincie do Teplic.

Lvov. Došlo k zápasu mezi židovskou milicí
a polskými legionáři. Při pogromu zahnulo
2 000 až 3 000 obětí. Shořelo 500 až 600 domů.
Zámožní židé platí za svůj život výkupné 100 až
5 000 K.

Rychnov. Čechoslováci, kteří již delší dobu
okupují jeho hranice a jejichž hlídky pronikly
až do obce, obklíčili hostinec U Švýcar č. 301
Franze Müllera. Dovnitř vniklo šest mužů
a vzali si doutníky, cigarety a 35 K liberecké
měny a odnesli s sebou deset hus. Obyvatelstvo
je znepokojeno. Vojáci prý patří k 36. regimen-
tu. Mimo Pelíkovice táboří ještě 200 mužů ve
Frýdštejně.

30. listopadu 1918, č. 328, strana 2, R
Pozvánka. Dnes se koná v sále hostince Nikl-
koppe (Petřín) taneční zábava vojenských na-
vrátilců. Hraje kapela pana Streita. Je postará-
no o vytopení místnosti, jakož i o jídlo a pití.
Výbor.

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. listopadu 2018. Vyhod-
nocení 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 říjnového kvízu: Lípy republiky (lí-
py svobody) jsou dřeviny, které byly vysazeny

na počest vzniku Československé republiky,
popř. samostatné České republiky. Na území
Jablonce n. N. se nachází čtyři stromy.

Gratulujeme výhercům říjnového kvízu, kte-
rými se stali Petr Krause, Anna Netopilová, Rita
Oudrnická.

Otázka na listopad
Dne 10. září 1918 byl zvolen v pořadí šestým
jabloneckým starostou Karl Richard Fischer.
Nahradil tak Adolfa Heinricha Posselta, který
stál v čele města: 

a) 15 let

b) 29 let

c) 37 let
Adolf Heinrich Posselt

Vlajková loď rakouského námořnictva Viribus Unitis
byla potopena 3. listopadu 1918 v Pule.



■ Ohlédnutí
Chůze pro radost i pro zdraví
Když v roce 2013 vznikal Jablo-
necký škrpál, nikdo z pořadatelů
a účastníků nemohl tušit, jak moc
se tato pohybová aktivita stane ob-
líbenou a vyhledávanou. Letos
proběhl již šestý a velmi vydařený
ročník. Aktivní senioři i tentokrát
od dubna do září sbírali 100 kilo-
metrů, letos, ve významném os-
mičkovém roce, to navíc byly kilo-
metry pro naši vlast. V součtu se
zapojilo 555 lidí, jinými slovy se
každého ze 13. výletů zúčastnilo
v průměru 43 lidí. Onu pomyslnou
„stovku“ nasbíralo letos rekord-
ních 21 seniorů, kteří byli ocenění
v pondělí 17. září primátorem
města Petrem Beitlem. Slavnostní
setkání s živou muzikou se však
konalo až po náročné štafetě.
Začínala v 6 hodin na Ještědu
a škrpálníky vyprovodil starosta
Frýdlantu. Zástava, jako symbol
Jabloneckého škrpálu, putovala na
Rašovku a dále na Milíře, kam
účastníky pozval starosta Rádla.
Již dnes se mluví o dalším ročníku
a určitě je na co se těšit, na cestách
vždy vládla pohodová a přátelská
nálada. Zapojit se bude moci sku-
tečně každý senior z Jablonecka,
začátek 7. ročníku je plánovaný na
druhou půlku dubna 2019. (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 listopadovým akti-
vitám získáte v kanceláři volnoča-
sových aktivit, tel. č. 728 616 492,
e-mail: volnocasoveaktivity@cen-
trumjablonec.cz, v recepci spolko-
vého domu nebo na www.centrum-
jablonec.cz sekce Aktivity seniorů
– Programy ve spolkovém domě.

V září proběhly dvě velké spor-
tovní aktivity. Jednalo se o turnaj
seniorů tří měst ve hře mölkky,
kde prvenství zůstalo díky Karlu
Štovíčkovi v Jablonci nad Nisou.
Ve čtvrtek 6. září se 150 seniorů
potkalo na Sportovních hrách
v Černousích u Frýdlantu. Jablo-
necký tým v mnoha individuál-
ních i kolektivních disciplínách
vybojoval druhé místo. Do konce
roku se senioři tří měst potkají ješ-
tě na Liberecké šipce. 

Centrum sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou, p. o., děkuje všem
účastníkům, kteří se zapojili do

pokusu o zápis do České knihy re-
kordů. Křišťálové jablko jako dá-
rek pro Jablonec putovalo živým
řetězem, do kterého se zapojilo
411 lidí. 

Klub seniorek při Českém 
svazu žen
KS při ČSŽ organizuje pro své
členky celou řadu naučných akcí,
návštěvy divadla a také autobuso-
vé zájezdy za poznáváním našeho
kraje. Ani letos tomu nebylo jinak.
Hledaly jsme pohodovou náplň
našeho výletu, aby se mohly zú-
častnit i méně zdatné členky klu-
bu, neboť o ty nám jde především.
Chceme, aby se dostaly z prostředí

domova a mezi vrstevnicemi při-
šly na jiné myšlenky. Členky rady
paní Halamková a Marková zod-
povědně připravily výlet do Šluk-
nova a okolí. Velký zájem o tuto
akci byl i z ostatní veřejnosti.
Nejdříve jsme navštívily Loretán-
skou kapli a kapucínský Klášterní
kostel sv. Vavřince v Rumburku,
kde jsme obdivovaly skvosty toho-
to města. Dále jsme pokračovaly
do Šluknova, kde byla v programu
návštěva Šluknovského zámku,
křížová cesta a malebné náměstí
se sloupem Nejsvětější Trojice
a kamenná empírová kašna. V Mi-
kulášovicích v restauraci nás če-
kal výborný oběd a velice ochotný
personál s porozuměním pro se-
niory. Hned vedle restaurace jsme si
prohlédly nožířské muzeum s pro-
dejnou. Nezapomněly jsme navští-
vit ani nedaleké městečko Doubice
se Starou hospodou a strání plnou
překvapení s dřevěnými a kamen-
nými plastikami. Výlet jsme tady
zakončily u dobré kávy a zmrzli-
nového poháru. Spokojenost účas-
tníků, je pro nás, které jsme zájezd
organizovaly, velkým povzbuze-
ním do budoucna. 

(jh)
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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
6., 13., 20. a 27. 11. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

5. a 12. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
Tvořivá dílnička, vánoční
dekorace – cvičebna. Info
a přihlášky u vedoucí klubu. 

29. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS.

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
6., 13., 20. a 27. 11. /úterý/ 
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
7. 11. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy – velký sál CSS

14. 11. /středa/ 7.57 hodin
Památky v České Lípě – vodní
hrad, Červený dům, klášter,
muzeum, odjezd z vlak. nádraží.

21. 11. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS.

28. 11. /středa/ 14.00 hodin
Seznámení s programem na pro-
sinec, měření krevního tlaku –
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
22. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvořivá dílna – cvičebna,
lze přinést i vlastní materiál –
pro členky i veřejnost.

6. ročník Jabloneckého škrpálu, foto CSS

Turnaj v mölkky, foto CSS

Sportovní hry, foto CSS Sportovní hry, foto CSS Foto KS při ČSŽ
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V sobotu 6. října proběhla oslava sedmdesáti let od založení lyžařského oddílu Ski klub Jablonec nad Nisou. V lyžařském areálu na Kolečku v Břízkách
se sešly legendy, které psaly klubovou historii. Mezi ikonami Ski klubu nechyběli ani dva ze zakládajících členů – Josef Tvrzník a Radek Rón. „Česká mincovna vyrobila
pro tuto příležitost sedmdesát kusů stříbrných pamětních medailí. Ty navrhli bývalá reprezentantka v biatlonu Gabriela Koukalová a akademický sochař Jiří Dostál.
Medailemi jsme odměnili zasloužilé členy, kteří nejvíce přispěli k rozvoji klubu,“ říká jeho předseda Vladimír Kopal. Foto Denisa Albaniová

■ Ski klub Jablonec slavil sedmdesátiny 

Pozvánky
Konec tápání aneb Najděte svůj životní
a profesní směr
Centrum Kašpar v Jablonci nad Nisou pořá-
dá ve čtvrtek 8. 11. od 15 do 18 hodin ochut-
návku osobnostních testů. 

„Zjistíte, na jaké úrovni je vaše asertivní jed-
nání, jak zacházíte se svým časem, který způ-
sob učení preferujete, jaká je úroveň vaší emo-
cionální inteligence nebo zda máte skutečně
pevnou vůli,“ říká Michaela Říhová z centra.
V něm vám zdarma jeho pracovníci pomohou
na cestě k vlastnímu sebepoznání, poradí, jak
objevit své přednosti a možnosti a ujasnit vlast-
ní potřeby a očekávání. „Nebojte se objevit svůj
pracovní potenciál a udělejte ten správný krok

k dobré práci,“ vyzývá Říhová. Centrum Kašpar
je otevřeno již 14 let. Otevřenou poradnu na-
jdete na adrese Dvorská 748/9, Jablonec nad
Nisou. „Kontaktujte nás kdykoliv telefonicky
737 212 912 nebo e-mailem michaela.rihova
@centrum-kaspar.cz, rádi vám pomůžeme,“ 
uzavírá Říhová.

Zrní i Krausberry zavítají do Klubu Na Rampě
Klub Na Rampě připravil na listopad širokou
nabídku pestrého programu a každý si v ní
může vybrat dle svého gusta. 

„Do Jablonce přijedou Krausberry, latino-
jazz party s improvizací živých nástrojů a vo-
kálů – Maradona jazz nebo nabídneme temnou
psychedelii v podání oblíbených The Under-
ground Youth z Velké Británie,“ říká Milena

Bauerová, vedoucí Klubu Na Rampě. Z domácí
hudební scény pozval klub alternativní Zrní
a crossover Cocotte Minute. Kvalitní hudební
požitek zaručí legendy Jan Spálený & ASPM
a Lorenzo Thompson & Jan Kořínek and
Groove. „Jistotou taneční hopsačky je kolum-
bijská ska kapela Skampida, bránice poslucha-
čů polechtají večery se Slam Poetry a Na
Stojáka,“ přibližuje další nabídku Bauerová.

Také zvídaví Jablonečané a cestopisomilové
mají z čeho vybírat: Gambie, Apalačská stezka,
Tuk-tukem z Bangkoku do Čech, povídání o ro-
ku 1918 pod svahy Jizerských hor. „Proběhne
i bubnování na djembe a nejen velmi vtipná,
ale i edukativní pohádka. Ani letos nebude chy-
bět vousatá – Movember horečka sobotní noci,“
uzavírá Bauerová.

Soubor Parau Parau oslavil 20 let
Dvacet let funguje při DDM Vikýř v Jablonci
nad Nisou soubor scénického tance Parau
Parau. Za tu dobu si svými autorskými cho-
reografiemi vytančili mnohá ocenění a také
postupy na celostátní přehlídky scénického
tance dospělých, několikrát získali nomina-
ci na Jiráskův Hronov, opakovaně účinko-
vali na festivalech Mezi Ploty, Otevřeno Ko-
lín či jabloneckém Šmelcu. 

Jejich choreografie mají nezaměnitelný ruko-
pis, který je postaven na laskavém, nikoli však
laciném humoru. Dvacetileté výročí oslavili
úspěšným celovečerním pořadem zkraje října
v zaplněném jabloneckém klubu Woko. 

„Vybrali jsme choreografie, které máme nej-
raději a které byly většinou oceněné i odborní-
ky, a vytvořili jsme z nich dramaturgicky ce-
listvé, humorně laděné pásmo, což myslím
u publika zafungovalo,“ vysvětluje vedoucí
a zakladatelka souboru Petra Endlerová. 

„Scénický tanec a pohybové divadlo, tak jak
jsem se s nimi setkala při seminářích a trénin-
cích v Praze, tady v Jablonci tehdy nikdo nedě-
lal. Nechtěla jsem se vzdát toho, co mě bavilo,
a hledala cestu, jak v tom pokračovat. Tu nako-

nec našla paní Jiřina Polanská, která tehdy pra-
covala ve Vikýři a pod mým jménem zavedla
kroužek scénického tance,“ vzpomíná Endle-
rová.

Neobvyklý název Parau Parau prý není vý-
plodem fantazie a skupinu doprovází celých
dvacet let. „Jde o název obrazu Paula Gaugina,
který zachycuje tahitské dívky při rozhovoru
a v tahitštině znamená komunikaci mezi žena-
mi. Tanec má totiž úžasné možnosti komunika-
ce a často jím vyjádříte vše, aniž by padlo jedi-
né slovo. A i když už máme mezi členy dlouhá
léta muže a jsme za ně moc rády, na počátku

jsme byly dívčí soubor,“ objasňuje vedoucí sou-
boru jeho nezvyklý název. 

Z dnešního dvanáctičlenného stálého jádra
jich většina v souboru tančí a tvoří deset a více
let, někteří od samého začátku. „Tančím v Pa-
rau a s Parau dvacet let a po té době mě asi nej-
více baví možnost tvořit každý rok něco nové-
ho, mít nápad a zkusit ho společně zrealizovat.
Je to vlastně taková ,hra na něco‘, jako když
jsme byli dětmi, i coby dospělá mám možnost si
hrát,“ vysvětluje Dagmar Bambušková. Dvacet
let působení v souboru reflektuje i tanečnice
Ivana Němcová: „Zprvu to pro mě byl zájmový
kroužek. Chodila jsem sice pár let do ZUŠ, ale
pohyby naší lektorky Petry pro mě byly úplně
nové. Dodnes si pamatuji, jak jsem byla z jejích
lehkých a rozevlátých pohybů unešená. Za-
čínaly jsme jen v dívčím složení, což mělo své
kouzlo. Když se k nám postupně přidali i kluci,
mělo to zase nový rozměr. Už dávno to není jen
o tanci, ale také o nás, o partě lidí, kteří se schá-
zí, aby si zatančili, něco vytvořili a také si po-
povídali. Společně sdílíme naše radosti i strasti
a vzájemně se podporujeme. Parau Parau vní-
mám jako svou druhou rodinu a doufám, že
budeme ještě dlouho spolu.“ (end)

Foto Jiří Endler
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Poslední čtyři roky jsme byli opozičními zastu-
piteli. Zde je malá rekapitulace, kdy jsme hla-
sovali s koalicí, s čím jsme nesouhlasili a proč,
jaké návrhy jsme vypracovali a co jsme prosa-
dili.

Souhlasili jsme s odkupem většinového po-
dílu francouzské Veolie ve SČVaKu do majetku
obcí (SVS). Cílem je zastavit vyvádění stovek
milionů zisků do zahraničí a snížit cenu vody,
která je jedna z nejvyšších v ČR. Podporovali
jsme prodloužení tramvaje do centra města,
což bylo součástí našeho programu. Podpořili
jsme i architektonickou soutěž na nový termi-
nál veřejné dopravy.

Hlasovali jsme pro opravy základních a ma-
teřských škol a dalšího majetku města i pro
dotace na sportovní, kulturní a sociální účely,
přestože jsme někdy měli výhrady ke způsobu
přerozdělování a výběru podpořených organi-
zací a akcí. Podíleli jsme se i na založení

Jablonecké dopravní a prosadili, že musí infor-
movat o zásadních krocích.

Naopak zásadně jsme nesouhlasili s opětov-
ným povolením nejdříve tří a posléze až 11 ka-
sin s více než 300 hracími automaty stejně jako
s pokračováním projekční přípravy kontroverz-
ního Slunečního pavilonu. Také jsme nehlaso-
vali pro uvolnění 8 milionů na úpravy fotbalo-
vé Střelnice kvůli třem zápasům Evropské ligy.
FK Jablonec za pronájem stadionu platí pou-
hou korunu měsíčně a za postup do soutěže in-
kasoval 75 milionů. Přesto se na nákladech
vůbec nepodílí. To není vůči ostatním organi-
zacím fér.

Zastupitelstvu jsme také předložili několik
návrhů a protinávrhů, stovky hodin práce jsme
věnovali přípravě referenda a podle jeho vý-
sledku jsme vypracovali návrh na okamžitý zá-
kaz hracích automatů. Přestože naše řešení ne-
porušovalo zákon ani smlouvy o spolupráci

s provozovateli kasin a doporučila ho i právní
analýza zadaná městem, náš návrh nebyl přijat.

Hned na začátku volebního období jsme na-
vrhli přesun začátku jednání zastupitelstva
z 9.00 na 15.00. Prošlo 12.30 a už po deseti mě-
sících se vedení města vrátilo k 9.00. Když koa-
lice odvolala z výborů a komisí naše zástupce
a navrhla změnu jednacího řádu výborů zastu-
pitelstva, vypracovali jsme komplexní protiná-
vrh směřující naopak k větší transparentnosti
výborů. Bohužel z něj nic neprošlo.

Kolega Petr Klápště byl také platným členem
výboru pro územní plánování, kde se zasadil
o několik pozitivních změn návrhu ÚP. A per-
lička na konec. V závěrečnému účtu města za
rok 2014 jsme našli chybu. Šlo o 165 milionů.
Bod byl stažen a předložen o měsíc později. Od
té doby má město nového auditora.

Jakub Macek a Michaela Tejmlová, 
2014–2018 zastupitelé za Změnu pro Jablonec

Zastupitelé Jakub Macek a Michaela Tejmlová ve volebním období 2014–2018

Bezdomovci jsou opět bez domova
Bezdomoveckou osadu na Prosečském hře-
beni v Jablonci zlikvidovali v polovině října
na žádost Lesů ČR pracovníci veřejně pro-
spěšných prací (VPP). 

Obydlí měli bezdomovci v lese už několik let.
Postupem času se ale z jednoduchého přístřeš-
ku stala osada plná nepořádku, která se co do

velikosti dá přirovnat k cca 1/3 Mírového ná-
městí. Stany byly postavené ze dřeva, igelitů,
různých plachet a dalších materiálů. Letos už
jich bylo pět, z toho jeden dokonce dvoupatro-
vý. Kromě cca 20 lidí žilo v lese i několik koček
a psů, možná i další zvířata. 

Magistrát města požádaly o pomoc s likvida-
cí příbytků Lesy ČR, jelikož se lidé bez domova
utábořili na jejich pozemku. S bezdomovci
v rámci možností pracují sociální pracovníci
magistrátu a také terénní pracovníci nedaleké-
ho azylového domu Naděje. Oslovují je s růz-
nými nabídkami řešení jejich životní situace.
Bohužel víceméně bezúspěšně. „Jsou to lidé,
kteří nemají zájem řešit svou životní situaci
a odmítají veškerou nabízenou pomoc ze stra-
ny města i poskytovatelů sociálních služeb.
I přesto jim sociální pracovníci opakovaně na-
bízejí nocleh v azylovém domě, potravinovou
pomoc, ošacení a v poslední době i zaměstná-
ní,“ konstatuje vedoucí sociálního odboru jab-
loneckého magistrátu Martina Rosenbergová.

Bezdomovecká osada byla obtížně přístupná,
cestu musel dokonce proklestit bagr, aby proje-

ly náklaďáky na odvoz odpadu. Úklid celého
prostoru trval den a půl, intenzivně na tom pra-
covala skupina 20 pracovníků VPP, kteří nalo-
žili 4 plná nákladní auta. Na veřejný pořádek
dohlíželi čtyři strážníci městské policie, k žád-
nému většímu incidentu během likvidace bez-
domoveckého obydlí ale nedošlo. 

(mh)

Jablonecká bižuterie má ve světě stále zvuk
Svaz výrobců skla a bižuterie zorganizoval
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR a CzechTourismem dvě prezentace
české bižuterie – v Kazachstánu a v Ruské fe-
deraci. 

Představení v Astaně, hlavním městě Kazach-
stánu, bylo první svého druhu a mělo mimo-
řádný ohlas. „K tomu přispěla módní přehlídka
Made in Jablonec – 100 let inspirace, kterou
prezentoval tým českých a kazachzstánských
modelek,“ říká Pavel Kopáček, předseda Svazu
výrobců skla a bižuterie.

Druhá prezentace a obchodní fórum se kona-
ly v Jekatěrinburgu, vedle svazu se zúčastnilo
i pět členských firem. 

„Obchodní fórum prokázalo, že jablonecká
bižuterie má stále zvuk a potenciál návratu na
ruský trh. Prezentace na mezinárodním vele-
trhu cestovního ruchu Expotravel 2018 – Čes-
ko–země partner měla velký ohlas v odborné
i laické veřejnosti. Módní přehlídku prezento-
val tým českých manekýnek a její předvedení
způsobilo senzaci,“ neskrývá spokojenost s mi-
sí Pavel Kopáček a dodal: „Obě prezentace po-
tvrdily, že bižuterní průmysl může hledat další
nové trhy. Bude to náročný proces, důležité je,
že se bižuterie líbila koncovým zákazníkům.“

Další prezentaci připravuje Svaz výrobců
skla a bižuterie v Kataru v polovině listopadu.

(end)

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Foto archiv Svaz výrobců skla a bižuterie 
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www.pivovarrezek.cz • fb: Pivovar Rezek • tel.: 602 439 889

PIVNICE

HANGAR
Kostelní ulice
JABLONEC NAD NISOU
Otevfieno út–so od 15.00 hodin
Na ãepu v‰echna na‰e piva
Prodej piva REZEK v PET lahvích

PIVNICE

REZEK
Zásada 154
Otevfieno po–pá od 15.00 hodin • so, ne od 13.00 hodin
Prohlídky pivovaru ZDARMA • MoÏnost ubytování
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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 4500 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, v˘teãná káva, vína, 
domácí limonády, ãaje, nakládan˘ hermelín, 

utopenec, TOâENÉ PIVO
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 – PNEUSERVIS MOKO·ÍN
DOPORUâUJEME kontrolu 
a odborné vyãi‰tûní brzd 

Jsme certifikované brzdové 
centrum ATE-super ceny!!! 
Antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin zn. DINITROL,
pneuservis-pfiezouvání pneu, 

prodej nov˘ch pneu,
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

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

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

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 

právûpro 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

STA≈TE SE PROFÍKY NEJEN NA JAZYKY!
Pfiihlásit do kurzÛ se mÛÏete 

bûhem celého roku.
JAZYKY: AJ, NJ, ‰panûl‰tina, ital‰tina, 

znaková fieã, arab‰tina a dal‰í…
KURZY ANGLIâTINY PRO DùTI, 

TAKÉ PRO MATURANTY
KURZY PRO VE¤EJNOST, 

PRO FIRMY, 
INDIVIDUÁLNÍ KURZY
ZAJÍMAVÉ SEMINÁ¤E 
O V¯ÎIVù 9. a 23. 11.

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

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.

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

NE¤E·TE P¤ECHOD NA DVB-T2
Namontujeme vám satelit

na 2 televize jen za 300 Kã!
Tel.: 778 527 899

www.satelitnidotace.cz

V¯KLAD KARET 
– odpovûdi na va‰e otázky 

Celá âR po telefonu, osobnû v Praze
info mob. 777 878 822 
www.abracadabra.cz

PÒJâENÍ DODÁVKY
pÛjãuji dodávku Peugeot Boxer, 

loÏná plocha 2,5 m, 
dodávka má taÏné zafiízení,

pÛjãovné od 500 korun.
Dále nabízím stûhovací 

a vyklízecí práce.
Pro dal‰í info volejte 724 770 011

SALON SWEET
PÛjãovna svatebních a spoleãensk˘ch ‰atÛ,

najdete nás v ulici Jungmannova 7 
v Jablonci nad Nisou.

Na zkou‰ku ‰atÛ se objednávejte 
na tel. 728 331 125
Ceny od 500 korun. 

V¯KOPOVÉ PRÁCE, 
v˘kopy izolace kolem domÛ,

venkovní dlaÏby – Ïula, zámková apod. 
tel. 739 135 056

ZÁBAVNÁ BRIGÁDA V KOST¯MECH 
Mikulá‰e, ãerta a andûla po celé âR 

od 25. listopadu kaÏdého roku 
pro firemní a rodinné nadílky. 

Honoráfi od 700 Kã/firemní vystoupení. 
tel. +420 777 640 202

info@nadilky.cz 

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA
Smetanova 6 

(proti spolkovému domu)
nabízí dárkové zboÏí,

svíãky, v˘robky z ovãí vlny,
m˘dla, kofiení.

Pfiijìte a urãitû si vyberete.
BRA·NÁ¤STVÍ A OPRAVA OBUVI
se nachází v dárkovém obchodû.

Opravujeme batohy, 
kabelky apod.

NOVù také ODùVY.
tel. 728 822 109

studio SARAH
Komenského 630/31

semináfie: 
4. 11. Jak se nauãit 

cviãit 5 tibeÈanÛ
17. 11., 18. 11. Reiki I, Reiki II

25. 11. Práce s kyvadlem
www.feng-suej-reiki.cz

tel. 777 110 708

MUDr. Hana Tauchenová
MUDr. Vratislav Prejzek, s. r. o.

Novû otevfiená ordinace 
ENDOKRINOLOGIE

se zamûfiením na poruchy ‰títné Ïlázy. 
I bez doporuãení praktického lékafie.

KOMENSKÉHO 4847/15, JABLONEC NAD NISOU
484 801 330 
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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.

✄

Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

Textil u Eurocentra 

sleva 50 %
na pánské svetry, 

bundy a ko‰ile
po pfiedloÏení tohoto 

kupónu- inzerátu
Kupon lze uplatnit v listopadu 2018. ✄


