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Čekají nás stavebně nabité roky
Vážení Jablonečané, od letošního léta nás čekají
tři roky nabité nelehkým stavebním děním
v dolním centru města. A tím je stavba dešťové
kanalizace, prodloužení tramvajové trati, rekon-
strukce sítí a budování dopravního terminálu.
V našich podmínkách určuje stavební rytmus zi-
ma. Že nějaké potíže stavba přinese nám všem,
nelze zastírat. Pravdou však je, že oddělená ka-
nalizace je povinná, že dešťová voda chybí
a splašková často v centru Jablonce ústí do Nisy,
že elektrické, vodovodní i plynové vedení je za-
staralé. A to vše je třeba vytvořit nebo opravit. 

Pozitivem je, že se nám podařilo zkoordinovat
projekty města se správci sítí tak, aby město by-
lo rozkopané najednou. Stavba je rozplánovaná
do menších úseků a všichni účastníci budou
muset dodržovat přesně harmonogram. Na za-
hrnuté výkopy a stavební zásahy pak plynule
navážou projekty nových podob ulice Poštovní,
Budovatelů a Soukenné i Anenského a Dolního
náměstí, takže v roce 2022 bude Jablonec zase
o něco příjemnějším a na pohled krásnějším
městem. Více se o stavbě dozvíte na druhé stra-
ně tohoto výtisku a uzavírky uvidíte na přehled-

né mapě. Projektu takových rozměrů se budeme
věnovat průběžně a budeme vás seznamovat
s aktuálními uzavírkami a objízdnými trasami
nejen na stránkách měsíčníku, ale také na měst-
ském webu a facebooku i při veřejných setká-
ních.

Naopak vytouženou stavbou je kanalizace
v Kokoníně. Podle zveřejněných zpráv se měla
stavět v letech 2019–2021. Také k ní jsme zjišťo-
vali podrobnosti a přinášíme je na str. 12.

Protože se chceme skutečně koncepčně věno-
vat rozvoji města, nemůžeme pominout ani to
výjimečné, co Jablonec na rozdíl od jiných měst
má – přehradu a její okolí. Proto nový městský
architekt nyní zkoumá dokumenty, které se věnují
využití a úpravám jejích břehů. Pokud do koncepce
chcete aktivně zasáhnout, nalistujte si pozvánku
na plánovací setkání a zapojte se do diskuze. 

Těším se, že se v budoucnu budeme setkávat
při diskuzích nejen nad podobou přehrady nebo
dolního centra města, ale třeba k bývalým měst-
ským lázním, ke břehům Novoveské vodní nádr-
že a mnoha dalším. 

Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Netradičně tradiční, tak by se dalo označit zaměření letošní oblíbené akce Muzejní noc pod Ještědem 2019. Společným tématem je Návrat do 
budoucnosti a v Jablonci představí, jak moderní doba pracuje s tradicí. O tom, že sklo může posloužit i jako skvělý hudební nástroj, vás přesvědčí

v interaktivním workshopu pro malé i velké a poté v unikátní premiéře koncertu Bohemian Cristal Instrument Lenka Morávková (viz. foto). 
Foto archiv Lenky Morávkové

Foto Jiří Endler
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Aby stavební práce zatížily chod Jablonce co
nejméně, vytvořilo město se správci inženýr-
ských sítí – Severočeské vodovody a kanalizace,
Innogy – podrobný harmonogram. „Stavební ruch
se razantně dotkne ulic Budovatelů mezi poli-
klinikou a Nisou, ulic Poštovní, Kostelní i Sou-
kenné a náměstí Anenského a Dolního,“ vy-
světluje náměstek pro rozvoj města Jakub
Chuchlík s tím, že město bude občany průběž-
ně informovat o postupu stavby a aktuálních
uzavírkách, které s ní budou souviset. 

Stavební sezóna 2019
V ulici Poštovní se bude letos rekonstruovat
jednotná kanalizace, vodovodní řad i plynové
potrubí a budovat nová dešťová kanalizace,
s níž se souběžně bude měnit kanalizace jed-
notná. Stavba je rozdělená do tří etap, které se

budou částečně překrývat, a probíhat bude od
července do listopadu. 

Od 1. července bude uzavřená křižovatka
Budovatelů – Poštovní včetně části ulice Poš-
tovní po křižovatku s ulicí Jehlářskou. Součas-
ně začnou práce na opravě mostu přes Lužic-
kou Nisu mezi lázněmi a Tyršovými sady tak,
aby v tomto měsíci nebránily průjezdu tramva-
je na konečnou. 

Tramvaj přestane jezdit 1. srpna, kdy začnou
práce na celém tělese mostu, uzavře se ulice
Budovatelů od křižovatky s Poštovní až po kři-
žovatku s tzv. Malou Budovatelů ústící za hote-
lem Merkur. Tou bude probíhat zásobování
Billy. Uzavřený bude most v ulici Poštovní včet-
ně celého profilu ulice mezi bývalými lázněmi
a střední školou. Kromě obou druhů kanalizace
a sítí se bude pracovat také na retenční nádrži

v ulici Budovatelů. Do konce listopadu vzniknou
na rozkopaných místech provizorní povrchy. 

Stavební sezóna 2020
Stavba bude pokračovat od března 2020 uzavír-
kou ulice Budovatelů od křižovatky s Poštovní,
kde se provoz obnoví v srpnu téhož roku, až po
křižovatku s ulicí Fügnerova. Zde již bude pro-
bíhat pokládka kolejového svršku pro prodlou-
žení tramvajové trati. Do konce srpna uzavřená
část Budovatelů získá definitivní povrch a záro-
veň vznikne retenční nádrž pod Anenským
náměstím. Od srpna do listopadu se uzavře kři-
žovatka ulic Budovatelů – Fügnerova – Malá
Budovatelů a postupně, po částech se budou
uzavírat ulice Kostelní a Soukenná kvůli stavbě
dešťové kanalizace na Anenském náměstí a od
kostela sv. Anny kolem parku do nové retenční
nádrže pod náměstím. Současně se bude stavět
i dešťová kanalizace v ulici Dvorská.

Plán na roky 2021 a 2022
Anenské náměstí a park budou dokončené
v roce 2021, od března 2022 se bude pracovat
na Dolním náměstí a na otočce tramvaje v ter-
minálu. První cestující se projedou tramvají na
prodloužené lince nejpozději 31. prosince 2022.

Aktuální informace
„Výstavba kanalizace, opravy a přeložky sítí,
prodloužení tramvajové trati a stavba dopravní-
ho terminálu život města do roku 2022 určitě
ztíží. Udělali jsme však maximum pro to, aby to
bylo zatížení co nejmenší, proto jsme zkoordi-
novali všechny činnosti do jedné velké stavby,“
říká náměstek primátora Jakub Chuchlík a upo-
zorňuje: „Sledujte v době stavebních prací web
i facebook města, měsíčník i regionální média –
tam všude budeme zveřejňovat aktuální uza-
vírky ulic a objízdné trasy.“ (jn)

Stavba bude postupovat
dolním centrem 
do roku 2023

Letošní léto bude pro Jablonečany žijící a pracující v centru složité. 
Od července totiž město zahájí v Poštovní ulici plánovanou výstavbu
dešťové kanalizace. K ní se připojí se svými projekty také správci sítí
a posléze i DPMLJ s prodloužením tramvajové trati na nový dopravní
terminál v ulici Kamenné. 
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Z neudržované nádrže bude biotop
Více jak dva a půl milionu dotačních korun
z EU získal Jablonec nad Nisou na projekt
Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jab-
lonci nad Nisou. 

Projekt se bude realizovat letos a příští rok, cel-
kově vyjde na necelých 5 milionů korun. Vý-
sledkem bude vodní nádrž s vhodnými pod-
mínkami pro život chráněných živočichů
a rostlin. 

Práce na revitalizaci by měly trvat od září to-
hoto do října příštího roku, po dokončení by
nádrž měla být rozdělená na dvě části. „Ta měl-
čí se stane biotopem poskytujícím útočiště
zvláště chráněným živočichům – obojživelní-
kům nebo některým druhům hmyzu, např. vá-
žek,“ říká náměstek primátora pro rozvoj měs-
ta Jakub Chuchlík. 

„O dotaci z Fondu soudržnosti Operačního
programu Životní prostředí jsme požádali
v loňském roce. Nyní nám byla přidělená ve vý-
ši 2,6 milionu korun, přičemž celková hodnota

projektu je vyčíslená na 4,7 milionu korun,“
konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Haba-
dová. 

Novoveská vodní nádrž při soutoku Černo-
studničního a Novoveského potoka je dlouho-
době neudržovaná a tomu odpovídá i její tech-
nický stav, který se město rozhodlo napravit
a připravilo projekt její revitalizace. Ten zahr-

nuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové
napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka,
opravu opevnění hráze, betonových i kamen-
ných zdí a odtěžení sedimentů, z nichž část bu-
de využitá na navýšení dna v nejhlubší části
koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně
vypustit, a část na navýšení hráze na severový-
chodní straně mezi současným brouzdalištěm
a kamennou opěrnou zdí. 

„Zpracovaný projekt rozvíjí biologické hod-
noty místa. V přímé návaznosti na jeho realiza-
ci bychom chtěli území doplnit o prvky a úpra-
vy pro každodenní rekreaci obyvatel,“ doplňuje
Jakub Chuchlík. Letos proto proběhne plánova-
cí setkání s veřejností, na kterém budou sbírá-
ny jednotlivé podněty. (jn)

Projekt je spolufinancován z EU z Fondu soudržnosti –
Operačního programu Životní prostředí 

Občané sami nejlépe vědí, co by se v jejich
okolí mělo opravit nebo vybudovat. Také
o něčem takovém víte? Nyní je pravý čas na
to, dát magistrátu o vašich nápadech a pod-
nětech vědět, aby se případně mohly v roce
2020 zrealizovat. 

Financovány budou z tzv. participativního roz-
počtu města, což v praxi znamená, že i jednot-
livci mají možnost rozhodnout o tom, na co se
část rozpočtu města využije. Stačí podle návodu
na webu města vyplnit jednoduchý formulář
a sehnat podporu patnácti sousedů z okolí.

Jaké projekty lze navrhnout? 
„Návrhy na realizaci projektů z participativní-
ho rozpočtu města by se měly týkat zlepšení
prostranství nebo objektů v majetku města,“
upřesňuje uvolněný člen rady města pro územ-
ní a strategické plánování a participaci Petr
Klápště. 

Možná sami chodíte okolo místa, které by
chtělo zlepšit nebo oživit. Někde třeba chybí la-
vička, jinde odpadkový koš, nebo by bylo třeba
upravit zeleň. Vítané jsou i návrhy na zaplnění

prázdných míst, která by mohla být smysluplně
využita. 

„Druhou možností jsou veřejné kulturní
a společenské akce. Pokud by měl někdo námět
na akci pro své spoluobčany a sousedy a postará
se o program, město se v rámci participativní-
ho rozpočtu může postarat o materiální zajiště-
ní, nebo uhradit nějakou službu. Podmínkou je,
že se na akci nevybírá vstupné,“ dodává Petr
Klápště.

Jak postupovat?
Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout,
kolik by jeho realizace stála, a ideálně dané
místo vyfotit. Uskutečnění návrhu se musí vejít
se všemi náklady do maximální částky určené
pro danou čtvrť. U těch hustě obydlených čtvrtí
je ta hranice stanovena na 100 000 Kč na jeden
projekt. Nápad je třeba stručně popsat dle po-
kynů v elektronickém formuláři na www.me-
stojablonec.cz. Nezbytnou součástí je rovněž 15
podpisů od lidí, kteří návrh podpoří. Formulář
zašlete e-mailem do konce června 2019.

Co bude dál?
Pracovníci magistrátu v červenci a srpnu toho-
to roku zkontrolují, zda jsou podané návrhy re-
alizovatelné, jestli se jedná o místo, které je ve
vlastnictví města, a případně upřesní odhado-
vaný rozpočet. Pokud bude potřeba něco upra-
vit, kontaktují navrhovatele a na úpravě se
s ním domluví. Vše vyvrcholí na podzim, kdy
občané budou o jednotlivých návrzích hlasovat.
Vítězné návrhy magistrát v roce 2020 zrealizu-
je.

(ař)

Plot u radnice bude do srpna
Před vchodem do kina Radnice stojí opět
oplocení, které ohrazuje staveniště. Důvo-
dem je poslední, dosud „neoblečená“ strana
radniční budovy. Stavební práce na defini-
tivní podobě fasády skončí do srpna. 

„Loňské mimořádně krásné počasí umožnilo
začít s rekonstrukcí severní strany fasády dříve.
Přes zimu jádro omítky zrálo a nyní na něj děl-
níci natáhnou finální barevnou omítku,“ vy-
světluje Petr Mikulášek z oddělení investiční
výstavby jabloneckého magistrátu. Zrání jádra
přes zimu pomáhá kvalitě budoucí fasády.
„Když se nenechá správně vyzrát, tvoří se bílé
vápenné výkvěty, které potom kazí celý dojem.
Vyplatí se tedy nespěchat,“ komentuje zimní
technologickou pauzu Mikulášek. Tento postup
se osvědčil už na jižní a východní straně rad-
nice. 

„Během dokončování fasády projde změnou
také světelná reklama kina. Nově už tu nebude
lišta, ale připravíme vše pro osazení neonů po

stranách,“ připomíná vedoucí oddělení inves-
tičních výstavby Pavel Sluka. Podle jeho slov by
vše mělo být hotové na přelomu července
a srpna.

Celkové náklady na obnovu radniční fasády
a věže jsou vyčíslené na více jak 25 milionů ko-

run, z toho necelé čtyři miliony bude stát sever-
ní strana. Se stavbou souvisí i omezení. Po do-
bu prací na radniční fasádě není možné využí-
vat parkovací místa před kinem radnice. Řidiči
i chodci by kvůli své bezpečnosti měli věnovat
zvýšenou pozornost při pohybu kolem budovy.

Na opravách radniční fasády pracuje město
od roku 2016, radniční okna intenzivně opravo-
valo už od roku 2011. Proměnou prošla nejprve
západní strana a věž, jejíž dokončení ohrozily
nečekané statické problémy související s tech-
nologií betonů ze třicátých let minulého století.
Finální fasádu získala věž v roce 2017. Loni na
konci května se usazoval na radniční věž hro-
mosvod zakončený ozdobnou kupolí. Usazoval
jej zvenku velký jeřáb a celá akce byla kvůli sil-
nému větru trochu dramatická. Měděná kupole
hromosvodu je velká 75 cm, hromosvod je ne-
rezový. Pro radnici ji podle dobových výkresů
zhotovilo Klempířství Resl, břízolitová fasáda je
dílem stavební firmy Syban.

(jn)

Měnit Jablonec k lepšímu můžete i vy

Foto Jiří Endler

Foto Jana Hajná

Foto Jiří Endler
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Osadní výbor v Proseči zahájil práci
Osadní výbor v Proseči nad Nisou zahájil
1. dubna svoji činnost. Výbor ustanovený za-
stupitelstvem města je sedmičlenný. Předse-
dou se stal Miloš Krčmář, členy jsou Renata
Drašarová, Stanislava Duračová, Nicole Ro-
lantová, Hana Vinčálková, Martin Schwarz
a Vávlav Landovský. Předseda osadního vý-
boru byl představen i při setkání občanů
s vedením města, které proběhlo 4. dubna
v prosečské hasičské zbrojnici.

Na svém prvním zasedání se výbor zabýval vý-
stupem z plánovacího setkání, na kterém se
připravovaly podklady pro tvorbu regulačního
plánu připravované výstavby firmy Prosečská
investiční, neutěšeným stavem částí chodníku
při ulici Prosečská, ostudným stavem některých
stanovišť nádob na tříděný odpad, ale i stavem
nemovitostí v majetku statutárního města

Jablonec nad Nisou, především bytových domů
a prázdných bytových jednotek.

V dalším plánu výboru je zabývat se stavem
ulice Horní v celé její délce, především bezpeč-
nosti provozu chodců, vytipovat místa pro
lavičky, odpadkové koše a koše pro pejskaře,
řešit nedostatky v plánu zimní údržby či řešit

údržbu významných krajinných prvků a zajistit
prezentaci významných či zajímavých míst
v Proseči prostřednictvím informačních pane-
lů, např. upozornit na zdemolovaný památník
obětem první světové války, který se nacházel
na křižovatce ulic U Sokolovny a Nad Školkou.

Osadní výbor Proseč se chce scházet mini-
málně jednou měsíčně a tato jednání otevřít
i dalším občanům. O místě a datu setkání bu-
dou všichni zájemci informováni prostřednic-
tvím profilu Proseč nad Nisou-Proschwitz na
sociální síti Facebook. Osadní výbor dal též
podnět vedení města, aby pozvánky a výstupy
z jednání mohl umisťovat na stávající městské
vývěsky a také aby byl zvýšen jejich počet.
Svoje podněty a připomínky mohou občané
místní části Proseč zasílat rovněž na emailovou
adresu ovprosec@seznam.cz.

Miloš Krčmář, předseda OV Proseč nad Nisou

Podhorskou ulici otevřou 15. května
První řidiči projedou Podhorskou ulicí nej-
později 15. května. V dubnu firma Metrostav,
a. s., umístila před budovu Centra odborné-
ho vzdělávání šest věží, kterými zabezpečila
venkovní část objektu. Dle smlouvy musí za-
jistit budovu Střední školy řemesel a služeb
nejpozději do 8. června 2019. 

Celkové náklady na zabezpečovací práce ne-
přesáhnou rozmezí mezi 18 a 25 miliony korun.
Konkrétní částku stanoví objednavatel – Liberec-
ký kraj na základě skutečně odpracovaných prací.

Ohlédnutí
V loňském roce v rámci záměru vytvořit
Centrum odborného vzdělávání (COV) prochá-
zela budova, ve které sídlí odborné dílny Střed-
ní školy řemesel a služeb (SŠŘS), přestavbou.
Během rekonstrukce se zhroutila část cihlové
zdi v prvním a druhém patře. Na vzniklou si-
tuaci reagovali odborníci, kteří zajišťovali za-

bezpečovací práce. Krajský úřad Libereckého
kraje, odbor dopravy, vydal na základě doporu-
čení statika rozhodnutí o povolení úplné uza-
vírky silnice I/14 v jablonecké Podhorské ulici
a nařídil objízdné trasy. 

Uzavírka začala ve čtvrtek 13. prosince 2018
okolo sedmé hodiny ranní. Objízdná trasa byla
vedená ulicí 5. května. Na druhém únorovém
jednání rozhodla Rada Libereckého kraje o pod-

pisu smlouvy s firmou Metrostav, a. s., ve které
se zavázala zabezpečit budovu školy do tří mě-
síců od předání a převzetí staveniště, k tomu došlo
8. března. Nejzazší termín pro zajištění školy
v Podhorské ulici byl stanoven tři měsíce od
převzetí stavby, tj. 8. června 2019.

Od poloviny dubna před budovou SŠŘS stojí
šest ocelových věží, které jsou umístěny na
chodníku před objektem. Zajištění čelní stěny
je provedeno okenními výplněmi tak, aby ne-
byla poškozena historická fasáda školy. Došlo
ke kompletnímu podepření suterénní části,
prvního i druhého patra budovy. Nyní probíha-
jí dokončovací práce ve třetím a čtvrtém patře.
Jakmile bude konstrukce stabilní, firma začne
odstraňovat následky havárie. 

Sanace budovy by dle smlouvy měla být do-
končena do 8. června 2019, tedy přesně tři mě-
síce od převzetí staveniště. Silnice v Podhorské
ulici by měla být průjezdná nejpozději v polo-
vině května. (hj)

Foto Jiří Endler

Přehrada – srdeční záležitost Jablonce
Není Jablonečana, který by neměl z nějakého
důvodu rád místní přehradní nádrž. Je jed-
no, zda tam chodí chytat ryby, běhá kolem
ní, v létě u ní a v ní relaxuje, nebo se v zimě
otužuje či bruslí na zamrzlé hladině. Prostě,
přehrada je srdeční záležitostí každého oby-
vatele Jablonce. 

A tak se současné vedení radnice rozhodlo za-
bývat se přehradou Mšeno koncepčně. „Histo-
ricky vzniklo mnoho dokumentů, které se vě-
nují koncepci využití a úprav okolí přehrady.
Některé návrhy zestárly, některé mohou být
stále použitelné. Proto jsme pověřili nového
městského architekta jejich vyhodnocením,“ ří-
ká náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.
„Zároveň otevíráme veřejnou diskuzi o tom, co
nám na přehradě chybí, nebo co by se mělo
zlepšit,“ dodává Chuchlík s tím, že závěry
z těchto diskuzí budou zadáním pro aktualizaci
celkové koncepce okolí přehrady. 

Pohyblivý stánek a veřejné plánovací setkání
„Hlavním zdrojem podnětů od veřejnosti bude
plánovací setkání v jídelně Základní školy
v Mozartově ulici ve Mšeně, a to ve středu 22.
května od 18 hodin,“ potvrzuje uvolněný radní
pro územní a strategické plánování a participa-
ci Petr Klápště. Vlastnímu jednání ve školní jí-
delně však budou předcházet tři odpoledne na

březích přehrady. „O dvou víkendových odpo-
ledních a jednou v týdnu postavíme u přehrady
stánek, kde budeme sbírat od kolemjdoucích
náměty,“ připomíná Klápště s dodává, že stá-
nek bude u přehrady v případě pěkného počasí
v neděli 12. května a v sobotu 18. května od 13
do 16 hodin a v úterý 21. května od 16 do 18 ho-
din. „Konkrétní místo upřesníme vždy včas na
městském webu nebo facebooku,“ nabádá ke
sledování informací náměstek Chuchlík. 

Zebra u povodí
Systematickým plánováním podoby přehrad-
ních břehů chce město předejít vlastní tvoři-
vosti provozovatelů občerstvení. Nedávno se

v blízkosti objektu Povodí Labe objevil stánek
vyvedený v černobílém vzoru zebry. Stavební
úřad magistrátu označil stánek za černou stav-
bu, která tu vznikla bez jeho povolení.
„Stavební úřad zahájil správní řízení o odstra-
nění stavby a další procesní postup je daný sta-
vebním zákonem,“ konstatuje vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí Ivana Řimná-
čová. Podle jejích slov se majitel stánku dopus-
til přestupku, za který lze uložit pokutu až do
výše 200 tis. korun.

Drobným zásahem, který předběhne celko-
vou koncepci, je právě realizované nové dětské
hřiště poblíž plastiky Prutu od V. K. Nováka.
Hřiště městu věnovala společnost TRW. (jn)

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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■ Příklady práce
Davida Pavlišty

• Občerstvení na vrchu Paru-
kářka, Praha, 2014

• Víceúčelové hřiště, Úsilné,
2015

• Parkovací dům, lávka a kulti-
vace okolí sídla Libereckého
kraje, Liberec, 2017 (DÚR)

• Autobusové nádraží Mnicho-
vo Hradiště, Mnichovo Hra-
diště, 2017

• Radnice města Lázně Bělo-
hrad, Lázně Bělohrad, 2018 

• Obnova historické městské
části Děčín-Podmokly, Děčín,
2018

• Sportovní klub Bezdědice,
Bezdědice, 2018

• Obnova Jiráskova náměstí
a klášterní zahrady v Plzni,
Plzeň, 2019

• Výstavba bytového komplexu
Andromeda, Košice, 2019

Více na viz www.rearchitekti.cz.

Jste ze Smržovky, proč tedy diplomová práce o mís-
tě v Jablonci a ne ve Smržovce?
Ve Smržovce by se určitě téma najít dalo, ale v Jablonci
jich je víc. Ta diplomová práce měla řešit nějaký složi-
tější urbanistický problém a téma Horního náměstí by-
lo skutečně lákavé. 

Kde jste po absolutoriu začal pracovat?
Během studia jsem poměrně dlouho pracoval v Praze
s architektem Rainišem. Zároveň se začala formovat
skupina, ze které o několik let později vznikla kancelář
re:architekti. Byl to poměrně dlouhodobý a pozvolný
proces, každý z budoucích partnerů firmy dlouho pra-
coval odděleně. Já jsem tehdy spolupracoval s liberec-
kým Janem Kadlasem. Nyní máme celkem slušně fun-
gující kancelář se širokým portfoliem zakázek.

V nedávné minulosti jste byl členem poradního sbo-
ru architektů v Jablonci, že ano?
Ano, za náměstků Vobořila a Pletichy. 

Proto jste se přihlásil do výběrového řízení na měst-
ského architekta Jablonce? Co byl tedy ten impuls,
když pracujete v Praze?
Pozice, kterou budu zastávat v Jablonci, není práce na
plný úvazek. Beru ji jako oživení praxe. Výběrové říze-
ní mě zastihlo v době, kdy pracuji na několika dlouho-
dobějších projektech a oživení tohoto typu by mohlo
být prospěšné nejen pro město Jablonec, ale i pro naši
kancelář a pro mě osobně. Kolegové z firmy třeba učí
na školách architektury a já vidím, že taková „vedlejší
činnost“ může do naší práce přinášet dobré podněty.
Tím nejdůležitějším impulsem pro mne ale bylo nové
vedení města. Viděl jsem počátky občanské iniciativy
v Jablonci, která vedla k tomu, že ti lidé dnes sedí na
radnici. Mám chuť s nimi spolupracovat, mám pocit, že
bych do tohoto soukolí mohl dobře zapadnout.

V čem je práce městského architekta zajímavá, co
od ní čekáte?
Naše firma zpracovává veřejné zakázky, účastníme se
různých soutěží a komunikujeme s městy a obcemi.
Přijde mi zajímavé podívat se na tu problematiku z dru-
hé strany. V praxi bychom byli rádi, kdyby některé pro-
cesy fungovaly jinak, a teď třeba budu mít možnost to
změnit. Pokud se budou zadávat výběrová řízení, sou-
těže nebo studie, tak komunikace se samotnými archi-
tekty bude určitě zajímavá a přínosná.

Dají se města rozdělit na architektonicky více či
méně zajímavá?
Určitě ano, ale spíše z hlediska historického vývoje.
Myslím, že v současnosti spíše záleží na tom, jak se ve-
dení o město stará, jak je schopné investovat a dokon-
čovat projekty, které pochopitelně musí mít odpovída-
jící kvalitu. 

A jak je na tom Jablonec?
Co se týká historického vývoje, Jablonec je mladé město,
které rostlo velmi rychle. Přesto jeho urbanismus pova-
žuji za velmi cenný. Právě to jsem zkoumal ve své dip-

lomové práci a hodně mě to bavilo. Zároveň chápu, že
v době růstu byl Jablonec hodně bohatý, export kvetl
a podnikatelé tu mohli masivně investovat. Dnes je to ji-
nak. Je potřeba hledat ekonomickou rovnováhu a realitu.

Kde vidíte nějaká zajímavá místa nebo rezervy?
Slibná místa, nebo bolavé palce? Dlouhodobě bolavé je
právě Horní náměstí. Je všem na očích, předchozí i to-
to vedení města se snažilo a snaží téma otevírat, ale je
to strašně složitý úkol. Každopádně i veliká výzva.
Zajímavým místem je přehrada, její okolí, cestní síť
a vůbec krajina. Protože je mnoho materiálů zpracova-
ných, je na co navazovat. A potom to jsou sídliště, která
jsou problémem obecně, nejen v Jablonci. O domy sa-
motné si společenství vlastníků nějakým způsobem pe-
čují, ale prostranství mezi nimi stárnou, a tam by se
měla soustředit naše pozornost.

Jak by měla vypadat vaše spolupráce s městem?
Měla by směřovat k nějakému pravidelnému režimu,
kdy budu na radnici přítomný, kdy budou probíhat jed-
nání s vedením města, s občany, investory atd. Část
práce jako přípravu architektonických soutěží, zadání
zakázek nebo přípravu stanovisek ke konkrétním zá-
měrům mohu vykonávat v rámci každodenní agendy
naší kanceláře. 

Znamená to, že když si budu chtít postavit domek,
tak budete muset posoudit jeho podobu?
Případy rodinných domů by asi městský architekt úpl-
ně řešit neměl, možná budu požádán o názor v někte-
rých obzvláště citlivých případech. Měl bych se vyjad-
řovat k významnějším a rozsáhlejším stavebním zámě-
rům nebo například k investicím v památkové zóně.
Také mohu být požádán o názor na některé majetkové
transakce, jako je například prodej městského pozem-
ku investorovi – město může takovou transakci podmí-
nit vyjádřením městského architekta, zda je záměr in-
vestora přínosný. 

(jn)

David Pavlišta 
Urbanismus Jablonce mě hodně baví

■ Nový městský architekt Jablonce nad Nisou

David Pavlišta je jablonecký rodák a dětství prožil ve Smržovce. Nyní žije v Praze a se
svými kolegy vede kancelář re:architekti. Architekturu studoval na ČVUT v Praze a poté
na Technické univerzitě v Liberci v ateliéru profesora Jiřího Suchomela. Do povědomí
Jablonečanů se v roce 2011 zapsal diplomovou prací, v níž navrhl novou podobu Horního
náměstí. Aktuálně spolupracuje například na projektu Parkovací dům, lávka a kultivace
okolí sídla Libereckého kraje. Na post městského architekta usedl na základě
jednomyslného vítězství ve výběrovém řízení. Z titulu své funkce bude pomáhat městu
s přípravou zadání jednotlivých projektů i drobnými návrhy úprav veřejných prostranství. 

Občerstvení na vrchu Parukářka

Víceúčelové hřiště v Úsilném

Okolí sídla Libereckého kraje

Radnice města Lázně Bělohrad

Foto archiv Davida Pavlišty
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Kůrovci jsou v letošním roce pro smrkové
porosty vážnou hrozbou. Proto je nutné pro-
vádět veškerá opatření, která povedou ke
snížení populace tohoto škůdce na mini-
mum, aby se předešlo zásadním hospodář-
ským škodám na lesních porostech a naruše-
ní ekologické stability krajiny.

Průběh počasí v loňském a letošním roce je za-
tím velmi příznivý pro vývoj kůrovců. „Na jeho
vysokém výskytu se pozitivně odráží dlouhodo-
bé sucho a vysoké denní teploty. Mezi kůrovce
řadíme velké množství podkorního hmyzu, kte-
rý se živí lýkem oslabených stromů. Mezi nej-
větší skupinu řadíme lýkožrouty. Kůrovci se
mohou také vyvíjet na čerstvě vytěženém dříví
a v těžebních zbytcích, např. větvích,“ říká Lu-
cie Vavrušková z oddělení životního prostředí
a státní památkové péče jabloneckého magist-
rátu.

Strom napadený kůrovcem usychá od špičky
směrem dolů. Dochází k zreznutí jehlic a opa-

du suchého jehličí. Napadení je možné identi-
fikovat dle přítomnosti tzv. drtinek (drobné pi-
liny na patě kmene) a intenzivních výronů
pryskyřice. Prevencí proti šíření kůrovců je vy-
hledávání napadených stromů a jejich včasné

odstraňování. „Napadené stromy musí být včas
asanovány. Asanaci lze provést odvozem z po-
rostů, odkorněním, nebo spálením, popř. mo-
hou být napadené pokácené stromy ošetřeny
insekticidem. Proto vyzýváme vlastníky lesů,
ale i vlastníky mimo lesní zeleně, aby provádě-
li preventivní prohlídky svých pozemků a včas
a důsledně zasahovali proti šíření kůrovců,“
apeluje na majitele stromů a lesů Libor
Preissler, jenž má na oddělení životního pro-
středí na starosti lesy, myslivost a rybářství.

Na lesních pozemcích je nutné postupovat
v součinnosti s odborným lesním hospodářem
a dbát na dodržování předpisů o lesích. Na po-
zemcích mimo les je nutné respektovat ustano-
vení zákona o ochraně přírody a krajiny (pro
smrky s obvodem kmene více než 80 cm, mě-
řeno ve výšce 130 cm nad zemí, je zapotřebí ká-
cení oznámit orgánu ochrany přírody 15 dní
předem, a to v souladu se zákonem o ochraně
přírody a krajiny). 

(lp, end)

Kůrovci jsou hrozbou pro smrkové lesy

V sobotu 25. května proběhne již tradiční
svoz nebezpečného odpadu. Sběr bude pro-
váděn pojízdnou sběrnou, která bude přista-
vena podle časového rozpisu v různých loka-
litách města. Oproti minulým rokům však
dochází k některým změnám. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade velký
důraz na bezpečné nakládání při manipulaci
a následné přepravě, bude převzetí nebezpeč-
ných odpadů komplikovanější a časově nároč-
nější. „Proto již současně nebude zajišťován
sběr a svoz použitého elektrozařízení, svíti-
del, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto vy-
sloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech ve Smetanově, v Dalešické
a v Belgické ulici,“ upozorňuje Barbora Šnytro-
vá z oddělení správy místního hospodářství. 

Při ambulantním svozu budou odebírány
pouze nebezpečné složky komunálního odpa-
du, tzn. z domácností. Nebude přijat odpad
z podnikání! 

„V místě převzetí bude vyžadována identifi-
kace jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že
se jedná pouze o odpad z domácností, předpo-
kládá se originální obal výrobce, podle kterého
může být odpad jasně identifikován,“ tvrdí
Šnytrová. Bez označení není svozová firma
oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambu-

lantního svozu převzít (s výjimkou motorového
oleje, který lze dobře rozpoznat).

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

„Kromě výše uvedeného elektrozařízení ne-
budou přijímány odpady stavebního charakte-
ru – eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, le-

pidla, směsi atd.,“ tvrdí pracovnice magistrátu.
Nebezpečné odpady předají občané po předlo-
žení občanského průkazu na daných stanoviš-
tích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je
zakázáno odkládat odpady před příjezdem mo-
bilní sběrny a po jejím odjezdu!

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

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

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

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

zbrojnice

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu

Svozy bioodpadu budou pokračovat i v mě-
síci květnu. Proběhnou ve dnech 11. 5. a 25. 5.
2019. Velkoobjemové kontejnery budou při-
staveny vždy na deseti místech dle níže uve-
deného rozpisu. 

Připomínáme, že se biologicky rozložitelný od-
pad v letošním roce bude svážet každou lichou
sobotu. 

„Kontejnery budou rozmisťovány v různých
lokalitách, aby šanci odložit bioodpad mělo co
největší množství obyvatel,“ upozorňuje Bar-
bora Šnytrová z oddělení správy místního hos-
podářství.

Do označených kontejnerů mohou občané
odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky rost-
linného materiálu ze zahrad apod. Nebude zde
možné odložit bioodpad živočišného původu.

„Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem,“ žádá
Jablonečany Šnytrová. V platnosti zůstává mož-
nost odložení neomezeného množství bioodpa-
du na sběrných dvorech (Proseč, Dalešická,
Belgická, Želivského) pro občany města zdar-
ma.

Svoz bioodpadu 11. 5. 2019
kontejner od-do

Brigádnická × Průběžná 9.00–11.20
Blanická × Venušina 9.30–12.00
Lesní stezka × Kokonínská 10.00–12.40
Zlatá × Skelná 10.30–13.20
Maxe Švabinského (u kontejnerů) 11.00–14.00
Sportovní × K Rybárně 11.40–14.25
Na Svahu × Dělnická 12.20–14.50
Panenská × Družstevní 13.00–15.15

Vrchlického sady 13.40–15.40
Arbesova × Sněhová (u zahrádek) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 25. 5. 2019
kontejner od-do

Turistická × Severní 9.00–11.20
Žítkova (u kontejnerů na tříděný odpad)

9.30–12.00
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

10.00–12.40
Lučanská × Konečná 10.30–13.20
Arbesova (u ZŠ) 11.00–14.00
Letní × Požární 11.40–14.25
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Mlýnská × Pasecká 13.00–15.15
Máchova (u parku) 13.40–15.40
Lukášov (otočka autobusu) 14.20–16.00

Květnové svozy bioodpadu

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Roman Šípek: Jsem otevřený diskuzi
„Sloužil jsem 23 let u Policie České republiky.
Chci naslouchat hlasům ze zastupitelstva,
koaličním i opozičním, ale především oby-
vatelům Jablonce. Mým nadřízeným je pri-
mátor a naším společným cílem je bezpečné
město,“ říká nový ředitel Městské policie
Jablonec nad Nisou Roman Šípek. 

Proč jste se rozhodl přejít od státní policie
k městské?
Dostal jsem nabídku, jestli bych se nechtěl po-
dílet na vedení městské policie a zefektivnění
její práce. Tím důvodem možná byl i fakt, že
jsem byl známý jako kritik dosavadního fungo-
vání městské policie. Nabídka mě potěšila, ale
nějakou dobu jsem ji zvažoval, protože práce
u Policie ČR se mi líbila, bavila mě a byl jsem
u ní 23 let. Ale profesně se mi nabízelo něco za-
jímavého, nového, samostatnějšího. A to byl dů-
vod, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení. 

Někteří lidé nahlíží na práci městské policie
jako na méně prestižní. 
Tenhle názor vnímám, ale nesdílím. Obě složky
mají nějaké zákonné pravomoci, kompetence
a úkoly, obě se nyní potýkají s personálním
podstavem. Pokud je vše nastavené dobře, spo-
lupracují spolu a navazují na sebe. Městská po-
licie nemůže vyšetřovat trestné činy – tady je
prestižnější PČR, ale vykonává širší portfolio
činností, je mnohem víc navázaná na místo,
kde pracuje, a to umožňuje cílenější zadání od
vedení města nebo obyvatel. Rád bych maxi-
mální spolupráci udržoval a rozšiřoval.

Budete pokračovat v existujících projektech
nebo otevírat nové?
U celé řady z nich jsem stál při jejich přípravě
i realizaci. Jablonecká městská policie začala
v roce 2009 s projektem Okrskář společně
s Policí ČR. Pak jsme odstartovali projekt
Společná hlídka. V té době naše spolupráce při-
nášela neuvěřitelné výsledky. Společné hlídky
během roku snížily pouliční kriminalitu
o 30 %! To nás pozitivně překvapilo, protože na-
ším cílem bylo spíše zajistit, aby se problém ob-
čana vyřešil strážníkem nebo policistou. To se
pak podařilo u projektu Okrskář.

To byla velmi úzká spolupráce, že?
S tehdejším ředitelem MP Jiřím Rulcem jsme
spolupracovali velmi dobře. Možná to bylo tím,
že to byl bývalý policista, chápal naše problémy
a hledal řešení. A stejné nastavení bylo i z naší
strany. Proto se dle mého společné projekty tak
dařily. 

S čím by se občané měli obracet na městskou
polici?
Pokud se občan dostane do problému, do úz-
kých, do ohrožení, je jedno, která policie, zda
státní či městská, přijede na místo jako první
a pomůže mu. Může se stát, že občan zavolá na
jednu z těchto složek a přijede druhá, protože si
to operátoři spolu domluví podle povahy ozná-
mení. Obecně platí, že státní policie řeší závaž-
nější věci. Jsou to trestné činy, např. krádeže
nad 5 tis. korun, ublížení na zdraví apod. Oproti
tomu MP řeší výhradně přestupky. Nechci, aby
MP řešila jen špatné parkování. Chci si najít čas
i na stížnosti obyvatel, jako je rychlá jízda, špat-
né sousedské soužití apod.

Strážníci jsou podle Jablonečanů málo v uli-
cích, a když už ano, tak jen v autě.
To je častý povzdech. Rozhodně jsou ale stráž-
níci v počtu pěších hlídek vysoko před svými
kolegy ze státní policie. A je to tak dobře.

Budeme se snažit snížit strážníkům administ-
rativu ještě víc, aby pak mohli 95 % své pracovní
doby trávit v ulicích. Jestli v autě nebo pěšky,
bude záležet na lokaci, dojezdové vzdálenosti
a svěřených úkolech. V centru by měli lidé vidět
strážníky pěšky opravdu často. To, že by na
Dolním náměstí stál vůz a v něm několik hodin
seděli strážníci, už občané neuvidí. Takhle to
prostě nebude! Už nějaký čas, od nástupu mého
zástupce Michala Švarce, obyvatelé mohli za-
znamenat zvýšený počet pěších hlídek v uli-
cích. Dokonce už na to máme pozitivní ohlasy.
A v tomto duchu půjdeme dál. 

Máte nějaké přání?
Byl bych rád, aby se veřejnost nebála na nás –
vedení MP i např. okrskáře – obrátit, když má
pocit, že některé případy zůstaly bez řešení.
Moje e-mailová adresa je známá a dostupná,
budu se účastnit všech plánovaných setkání
s veřejností. Jsem otevřený jakýmkoli možnos-
tem i připomínkám. (jn)

VIZE, CÍLE, ÚKOLY ROMANA ŠÍPKA

• Personální a materiální audit – výsled-
kem by měl být nový organizační a výstrojový
řád. 
• Změna organizačního řádu – větší efekti-
vita řízení MP s dopadem na výkon služby. 
• Kontrola průjezdnosti některých měst-
ských komunikací, protože jsou pro složky
IZS nepoužitelné. 
• Aktualizace strategických dokumentů MP
– např. plnění Koncepce prevence kriminali-
ty na roky 2017–2021 a doplnění analýz
s tím souvisejících. 
• Zvýšení kvality práce strážníků – detailní
a cílené školení, kurzy. 
• Úzká spolupráce s jednotlivými odbory
magistrátu.
• Vstřícní a komunikativní strážníci,
schopní vysvětlit, pomoci nebo poradit.

Jablonečtí judisté se konečně dočkají pořád-
ného sportoviště. Ministerstvo školství mlá-
deže a tělovýchovy poskytlo Jablonci nad
Nisou dotaci na stavbu judo arény ve výši
18,8 milionu korun. 

Město začalo v dubnu rekonstruovat budovu,
která je součástí souboru budov lehkoatletické
haly Střelnice. Následně na ní vybuduje nástav-
bu, ve které bude mít tělocvičnu jablonecký
Judo klub, z. s. Stavba judo arény a její vybave-
ní vyjde město včetně obdržené dotace na bez-
mála 42 milionů korun, dokončena by měla být
v srpnu 2020.

„Jablonečtí judisté za sebou mají dlouholetou
historii, nikdy ale neměli kvalitní zázemí, celou
dobu putovali po provizorních prostorách.
Vlastní tělocvičnu si bezesporu zaslouží,“ říká
primátor Milan Kroupa a dodává: „Přestože už
tu návrhy na stavbu jablonecké judo arény
v minulosti byly, až nyní se nám podařilo na
její stavbu získat dotaci a dostat se konečně do
fáze realizace projektu.“

Nová aréna přitáhne další zájemce 
Stavba je pro judisty opravdu významná. „Je to
splněný sen mnoha generací. Vždy jsme chtěli
mít vlastní tělocvičnu, o kterou se s nikým ne-
musíme dělit. Novou arénou ukončíme snaže-
ní, které trvalo 60 let a nyní se budeme moci
plně věnovat pouze sportu a výchově mládeže,“
říká předseda judo Klubu Jablonec Michael
Man.

Ten si od nového zázemí slibuje, že k judu,
které je stále více populární, přitáhne nová aré-
na další zájemce. „Velikost tělocvičny a vybave-
ní nás posune do 21. století. Budeme si moci
dovolit větší nábor zájemců. Samotné prostředí,
které bude specializované, je navíc umístěno ve
sportovním areálu, kde se budeme potkávat
s jinými významnými sportovci, což může být

další motivací pro naše naděje,“ dodává Man.
Členové Judo klubu se mohou těšit na prostory,
které budou určeny přímo pro judo, budou do-
statečně veliké a jejich součástí bude odpovída-
jící sociální zázemí, oddělené šatny pro dívky
a chlapce či posilovna. 

Kromě tréninků se tam budou konat také
menší soutěže a soustředění. Další části zre-
konstruované budovy, ve kterých bude posilov-
na, kardiocentrum nebo tréninkové místnosti,
budou moci využívat také atletické oddíly, škol-
ní atletické kluby a městská policie. Provozova-
telem arény bude město.

(ař, end)

Judo aréna je splněným snem judistů

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler Foto Adéla Říhová
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Ohlédnutí za Velikonočními slavnostmi

Tradiční Velikonoční slavnosti zahájil primátor Milan Kroupa ve středu 17. dubna. Akce trvající tři dny nabízela stánky s dekoracemi, ko-
řením, sýry, uzeninami a dalšími dobrotami. Pro širokou veřejnost byl připraven bohatý kulturní program ve folklorním duchu, který oslovil všechny
věkové kategorie od nejmenších až po nejstarší generaci občanů Jablonce nad Nisou. Foto Radka Baloghová a Jiří Endle a Adéla Říhová

Lampiony štěstí jsou nebezpečné

Oddělení správy veřejné zeleně MM Jablonec
n. N. oznamuje, že v níže uvedených termí-
nech se provádí hromadné očkování psů
proti vzteklině.

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

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

ky. Pejsek musí být opatřen náhubkem a vodít-
kem a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termíny očkování:

Pondělí 27. 5. 2019
14.15–15.00 hodin: Jižní (Kokonín)
15.15–16.00 hodin: U Zbrojnice (Vrkoslavice)

Úterý 28. 5. 2019
13.30–14.00 hodin: hasičská zbrojnice (Proseč)
14.15–14.45 hodin: U Tenisu (Proseč)
15.00–16.00 hodin: hasičská zbrojnice (Paseky)

Středa 29. 5. 2019
10.00–12.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)
13.30–14.15 hodin: Čajkovského (Rýnovice)
14.45–15.45 hodin: Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 30. 5. 2019
10.00–12.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodininách. Za porušení výše uvedené
povinnosti může krajská veterinární správa ulo-
žit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného
zákona – pokutu až do výše 10 000 Kč. (kh)

Termíny zápisu do mateřských škol
Zápis do 18 mateřských škol v Jablonci nad
Nisou se koná v úterý 7. května a do MŠ
Nemocniční o týden později 14. května. Ro-
diče si zpravidla vybírají vždy jednu školku.
V případě, že dítě přijaté není, nabídne jim
ředitelka náhradní školku s volnou kapacitou.

I letošní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách v Jablonci nad Nisou na
školní rok 2019–2020 proběhne v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou o školských ob-
vodech MŠ.

Termíny zápisů:

7. května 2019 /úterý/ 8.00–16.00 hodin
MŠ Jbc, Havlíčkova 4
MŠ Jbc, 28. října 16
MŠ Jbc, Hřbitovní 10
MŠ Jbc, Švédská 14
MŠ Jbc, Mšeno, Josefa Hory 31
MŠ Jbc, Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12

MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
MŠ Jbc, Slunečná 9
MŠ Jbc, Mšeno, Arbesova 50
MŠ Jbc, Lovecká 11
MŠ Jbc, Střelecká 14
MŠ Jbc, Rýnovice, Čs. armády 37
MŠ Jbc, Jablonecké Paseky, Tichá 19
MŠ Jbc, Mšeno, Mechová 10
MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10
MŠ Jbc, Kokonín, Dolní 3969
MŠ speciální Jbc, Palackého 37 (speciální třídy

– přijímání na základě doporučení Speciál-
ně pedagogického centra nebo pedagogic-
ko-psychologické poradny, dvě běžné třídy
s logopedickým zaměřením – pro přijetí
není tedy třeba žádné odborné doporučení)

MŠ Jbc, Husova 3 (nabídka rozšířené péče pro dě-
ti s alergiemi a respiračními onemocněními)

14. května 2019 /úterý/ 8.00–16.00 hodin
MŠ Jbc, Nemocniční 15 – zde budou přijímány

primárně děti narozené na podzim roku 2016.

Přednostně budou přijímány děti zaměst-
nanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Pro děti pětileté a děti s odkladem školní do-
cházky je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí dětí do většiny jablonec-
kých MŠ:
– bydliště v Jablonci nad Nisou
– věk dítěte (děti mladší 3 let budou přijímány

pouze v případě volné kapacity MŠ)
– sourozenec navštěvující danou MŠ

Při zápisu do MŠ předloží zákonný zástupce
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijaty
mohou být jen děti, jejichž zákonný zástupce
doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinné-
mu očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví).

Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

Konkrétní kritéria pro přijetí a podrobnější
informace má každá MŠ zveřejněna na svých
internetových stránkách. (zb)

Pro někoho magický okamžik, pro jiného
boj o majetek a někdy dokonce i o život.
Lampiony štěstí jsou nebezpečné, zapalují
lesy i střechy domů. 

Obzvlášť v období sucha, se kterým se vloni po-
týkal i Liberecký kraj, jsou extrémně nebezpeč-
né. Hasiči vypouštění lampionů štěstí důrazně
nedoporučují. „Chtěl bych proto vyzvat obyva-
tele a návštěvníky Jablonce nad Nisou a okolí,
aby lampiony štěstí nevypouštěli. Ani 30. dub-
na, kdy se pálí čarodějnice, ani nikdy jindy. Nad
letícím otevřeným ohněm nemá nikdo kontro-
lu a následky mohou být tragické,“ zdůrazňuje
primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa. 

„Létající přání je výrobkem, jehož užívání
není na našem území opřeno o žádnou tradici
a je zcela novým nebezpečným fenoménem. Na-
víc, bezpečnostní kritéria, která jsou nastavena
samotnými výrobci nebo prodejci výrobku, ne-
jsou v České republice splnitelná,“ vysvětluje
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
generálního ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru ČR Radek Kislinger a dodává: „Z hle-
diska zákona o požární ochraně není možné ze
strany výkonu státního požárního dozoru vy-
tvářet jakákoliv účinná opatření, kterými by se
zajistilo vždy bezpečné užívání tohoto výrobku
u fyzických osob. Odpovědnost tedy nese pouze
uživatel létajícího přání.“ (ař)

Povinné očkování psů
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Soutěž mladého 
zdravotníka 2019
V areálu Hasičského záchranného
sboru v Jablonci se v pátek 3. květ-
na od 8.00 hodin uskuteční soutěž
pro pětičlenná družstva Mladý
zdravotník. Děti budou v katego-
riích I. a II. stupeň ZŠ plnit úkoly
z první pomoci, ale čeká je i spous-
ta legrace a poučení na volných
stanovištích připravených různý-
mi složkami IZS (PČR, ZZS, AČR,
SDH, VS, MP), DDM Vikýř, útulkem
Dášenka, Střední zdravotní školou
v Liberci. Informace na webu
ČČK, přihlášky na reditelka@cck-
jablonec.cz.

Zájezd na oslavy 
Budyšínského jara
V sobotu 1. června pořádá statutár-
ní město Jablonec nad Nisou tra-
diční jednodenní zájezd do part-
nerského města Budyšín. Hlavním
cílem jsou městské slavnosti Bu-
dyšínské jaro, které nabízejí bo-
hatý kulturní program a oblíbené
trhy, kde lze zakoupit nejvyhláše-
nější hořčici a další místní specia-
lity. Letos se cestou zastavíme i na
turisticky oblíbené litinové roz-
hledně v Loebau. Odjezd je v 8.30
hodin z Horního náměstí (letní ki-
no), návrat mezi 18–19 hodinou.

Jízdenku za 200 Kč lze zakoupit od
20. května v pokladně Eurocentra,
a to od pondělí do pátku od 8 do 20
hodin.

Zvířecí kamarádi
Společně s Eurocentrem pořádá
město Jablonec 22. ročník výstavy
výtvarných prací dětí, žáků a stu-
dentů, tentokrát na téma zvířecí
kamarád. Expozice ze zaslaných
děl bude k vidění od 15. do 29.
května ve výstavním pavilonu Eu-
rocentra, a to ve všední dny od 9 do
17 hodin, v sobotu mezi 9.30 až 13
hodinami. Vstup je zdarma. „Vyvr-
cholením bude 29. května od 16
hodin oblíbená aukce vystavených
prací. Výtěžek z ní bude tentokrát
věnovaný útulku Dášenka Ligy na
obranu zvířat Jablonec nad Ni-
sou,“ informuje Lucie Kocourková
z oddělení školství, kultury a spor-
tu.

Hledáme dodavatele
Budujeme, přistavujeme, opravu-
jeme, zkrášlujeme, montujeme,
demontujeme, vybavujeme. Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou
hledá šikovné dodavatele. Všechny
aktuální veřejné zakázky najdete
na internetových stránkách města
www.mestojablonec.cz a na úřed-
ní desce.

Jízda válečných 
veteránů 
V sobotu 11. května vyjede ze Smr-
žovky do Jablonce nad Nisou spa-
nilá jízda dvanácti vojensko-histo-
rických vozidel. V čele konvoje bude
druhoválečný americký stíhač tanků
M-36 Jackson a polopásové vozidlo
M-14 halftrack. Vojenská vozidla se
zastaví od 10.30 do 11 hodin na ná-
městí na Smržovce, kde se krátce
představí veřejnosti, a následně za-
parkují na Tajvanu u přehrady, a to
od 11.30 do 13.00 hodin. Celé pre-
zentace se zúčastní i několik vete-
ránů z druhé světové války. Pro do-
kreslení atmosféry bude součástí
i odborná výstava zobrazující Jab-
lonecko v období 2. světové války.
Akce je pod záštitou hejtmana Li-
bereckého kraje Martina Půty a pri-
mátora Jablonce nad Nisou Milana
Kroupy.

Helpík 2019
Krajské kolo zdravotně výchovné
soutěže Helpíkův pohár se koná ve
středu 15. května od 8 hodin v oko-
lí jablonecké přehrady. Na trase
dlouhé 2 km bude pět stanovišť,
kde budou děti z 5. tříd plnit úkoly
z oblasti zdravovědy a první pomo-
ci. Krajské kolo Libereckého kraje
probíhá za podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci se ZŠ Rýnovice.

Jablonec uspěl v krajském kole
Zlatého erbu 2019 
Webmaster Petr Vitvar převzal za statutární
město dvě ocenění v rámci krajského kola sou-
těže Zlatý erb 2019. První místo za elektronic-
kou aplikaci pro mobilní zařízení a druhé mís-
to za webové stránky města. Aplikace Jablonec
v mobilu vznikla v roce 2014 a postupně se
rozrůstá o další nabídky. V současné době na-
bízí uživatelům mobilních telefonů aktuální in-
formace z webových stránek, kalendář akcí ve
městě, novinky z úřední desky, ale také návody
v podobě životních situací. Pomocí ní lze přímo
komunikovat s pracovníky úřadu nebo posílat
hlášení o různých problematických místech
ve městě. Z aplikace jde také rezervovat termín
schůzky na některé agendy úřadu.

Vítání dětí
sobota 13. 4. 2019
Šárka Ledecká, Josef Kotyk, Josef
Záděra, Vojtěch Jína, Adéla Dvo-
rožňáková, Zuzana Frýdecká,
Isabella Eila Tuhkanen, Isabella
Hulanová, Eliška Medková, Sofie
Vorlová, Ella Sychrová, Gabriela
Pillárová, Pavlína Gáborová, Niko-
las Miček, Tomáš Špidlen, Nela
Šefraná, Antonín Skrbek, Laura
Korenačková, Karel Jakub Pacho-
lík, Kristián Konečný, Martin Trej-
bal, Patrik Polcer, Natálie Pospí-
chalová, Dominik Skřítek

Jubilea
Ingeborg Čermáková slaví 95
Dlouholetá členka sdružení Se-
nioři ČR Jablonec nad Nisou Inge-
borg Čermáková v květnu oslaví
životní jubileum – 95. narozeniny.
„Přejeme jí mnoho radosti a zdra-
ví do dalších dnů jejího pestrého
života,“ tlumočí přání své a kole-
gyň Lída Caránková, předsedkyně
Seniorů ČR Jablonec nad Nisou.

Poděkování
Spoluzakladatel a bývalý pracov-
ník lyžařských škol Ski Bižuterie
Jablonec Pavel Linka děkuje všem,
kteří mu koncem března přišli
blahopřát na vrchol Špičáku k je-
ho 90. narozeninám, nebo jinak
projevili svůj vztah. Všem lyža-
řům pro příští sezónu vzkazuje:
Ať to frčí! 

Výročí konce
2. světové války
Hold u památníku
Slavnostní připomenutí 74. výročí
konce druhého největšího světo-
vého válečného konfliktu proběh-
ne 8. května 2019 od 10 hodin
v Rýnovicích u Památníků obětí
2. světové války. Pietní akt se koná
za přítomnosti představitelů měs-
ta, zástupců složek IZS a dalších
hostů.

Prestižního hasičského klání Jablonec-
ká hala se letos zúčastnilo 25 přísluš-
níků HZS, 116 dobrovolných hasičů
a 141 dobrovolných hasiček. Foto
Karel Čermák

V jabloneckém areálu v Břízkách se
konalo Mistrovství České republiky
v supersprintech v biatlonu, kterého
se zúčastnili úspěšní reprezentanti.
Foto Václav Novotný

V úterý 16. dubna se více jak 50 Jablo-
nečanů sešlo v Klubu Na Rampě, kde
byla veřejná diskuze o budoucnosti
historické, 110 let staré, budovy měst-
ských lázní. Foto Jana Hajná

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv LK

Foto archiv Senioři ČR
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■ Personální inzerce
Referenti odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referentů odboru humanitního (sociální pra-
covníci – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní přístup k řeše-
ní problémů; pracovní flexibilita, schopnost sa-
mostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časo-
vá flexibilita (práce i mimo stanovenou pracov-
ní dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu. Zejména jde o úkoly na úseku so-
ciálně-právní ochrany dětí dle příslušné legis-
lativy (zejména zákon o sociálně-právní ochraně
dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na úseku
práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak koliz-
ní opatrovnictví při zastupování nezletilých dě-
tí, preventivní a poradenská činnost, spoluprá-
ce se soudy, orgány činnými v trestním řízení,
ústavními zařízeními, školami, neziskovými
organizacemi a dalšími institucemi, které se na
výkonu SPOD podílejí.

Nabízíme: možnost získání obecního bytu,
náborový příspěvek až do výše 100 tis. Kč.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem k 1. 6. 2019 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 9. května 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru humanitního (kurátor pro
děti a mládež – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní přístup k řeše-
ní problémů; pracovní flexibilita, schopnost sa-
mostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časo-
vá flexibilita (práce i mimo stanovenou pracov-
ní dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu. Zejména jde o úkoly na úseku so-
ciálně-právní ochrany dětí dle příslušné legis-
lativy (zejména zákon o sociálně-právní ochraně
dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na úseku
práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak koliz-
ní opatrovnictví při zastupování nezletilých dě-
tí, preventivní a poradenská činnost, spoluprá-
ce se soudy, orgány činnými v trestním řízení,
ústavními zařízeními, školami, neziskovými
organizacemi a dalšími institucemi, které se na
výkonu SPOD podílejí.

Nabízíme: možnost získání obecního bytu,
možnost poskytnutí náborového příspěvku.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 roky)
s nástupem k 1. 6. 2019 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 9. května 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Jednatel společnosti SPORT Jablonec
nad Nisou, s. r. o.
Rada města Jablonec nad Nisou v působnosti
valné hromady společnosti SPORT Jablonec
nad Nisou, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce jednatele/ky společnosti
SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání; znalosti
z oblasti finančního managementu, znalost
ekonomiky obchodních společností výhodou;
praxe ve vedení pracovních týmů min. 5 let;
obecná znalost obchodní legislativy, občanské-
ho a pracovního práva; orientace a znalosti
v oblasti podnikání; znalost anglického nebo
německého jazyka výhodou; orientace v oblas-
ti sportu a tělovýchovy na území města výho-
dou; koncepční myšlení, dobré organizační, ko-
munikační a řídící schopnosti; vysoké pracovní
nasazení, časová flexibilita; uživatelská znalost
práce na PC; řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: zajímavou a zodpovědnou práci;
odpovídající platové ohodnocení, motivační od-
měny; dobré podmínky pro výkon funkce;
možnost seberealizace a osobního růstu.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
motivační dopis (maximálně jedna normostra-
na A4); strukturovaný životopis; návrh koncep-
ce řízení a rozvoje společnosti (maximálně
4 normostrany A4); výpis z rejstříku trestů ČR
(bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce;
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř.
jeho ověřenou kopii; lustrační osvědčení podle
zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, tato po-
vinnost se nevztahuje na uchazeče narozené po
1. 12. 1971.

Předpokládaný datum nástupu do funkce:
k 1. 7. 2019 nebo dle dohody.

Přihlášky do 16. 5. 2019 do 12.00 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Uzavření manželství je výsledkem zralého
uvážení a naplněním společného vztahu.
Má se stát nezapomenutelnou událostí pro
snoubence i jejich rodiny a přátele. Svatební
obřad je třeba pečlivě promyslet, zařizovat
v klidu a s dostatečným předstihem.

Nejdůležitějším krokem je výběr data svatby,
zhruba šest až devět měsíců před plánovanou
svatbou navštívit příslušnou matriku a včas si
rezervovat zvolený termín obřadu. „Matriční
úřad v Jablonci zajišťuje svatební obřady nejen
v obřadní síni magistrátu, ale i mimo ni, na ji-
ném vhodném místě,“ říká Helena Kvapilová,
vedoucí oddělení matriky a ověřování.

Vhodných míst k výběru je nepřeberné
množství. Vždy je však třeba při výběru takové-
ho místa dbát na společenskou stránku obřadu
a myslet také na rozmary počasí. Matriční úřad

zajišťuje svatební obřady v celém svém matrič-
ním obvodu, kam patří obce Jablonec nad
Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov, Josefův

Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou,
Maršovice a Dalešice. Mezi oblíbené lokality
snoubenců patří převážně louky a penziony
v Jizerských horách nebo kostel sv. Josefa
v Loučné nad Nisou. V současné době jsou však
již letní svatební termíny z 90 % obsazeny.

„Náš matriční úřad myslí i na snoubence,
kteří chtějí svůj stav stvrdit pouze úředním
sňatkem. Ten se uzavírá v předsálí obřadní sí-
ně, bez hudebního doprovodu a slavnostního
proslovu obřadníka. Jde pouze o splnění zá-
konných podmínek pro uzavření manželství
bez slavnostního rázu obřadu. Zpravidla jsou
tyto obřady zajišťovány v sobotu před slavnost-
ními svatebními obřady,“ sděluje Kvapilová.

Podrobné informace naleznete také na webu
města www.mestojablonec.cz/ v sekci Ma-
gistrát/záložka Životní situace/matrika/uzavře-
ní manželství. (pk)

Svatbu lze mít prakticky kdekoli

Foto Jiří Endler

Město získalo z Dotačního fondu Libereckého
kraje přes půl milionu korun na realizaci
projektu Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, úsek
ul. Za Říčkou – křižovatka Prosečská × Zla-
tá ulička v Jablonci nad Nisou. 

Pracovat se začalo v polovině dubna, hotovo by
mělo být v červnu. Cílem projektu je zvýšit a-
traktivitu lokality a bezpečnost účastníků sil-
ničního provozu, zejména cyklistů. „Předmě-
tem této veřejné zakázky je stavba cyklotrasy

Kolem kolem Jizerek vedené ulicemi Za Říčkou
přes křižovatku ulic Prosečská a Zlatá ulička
o celkové délce 439 metrů. Součástí projektu je
posunutí a úprava chodníku i přechodu pro
chodce přes silnici I/14 v ulici Prosečská,“ po-
pisuje Zuzana Bencová z oddělení investiční
výstavby magistrátu. Požadavek na nasvícení
a posun přechodu vzešel i z pravidelných set-
kání vedení města s obyvateli.

Realizace části cyklostezky začala 15. dubna,
hotovo by mělo být do konce června, předpo-

kládaná cena je 1,15 mil. korun. „Projekt je spo-
lufinancovaný z Dotačního fondu Libereckého
kraje, dotace činí 530 tis. korun, zbytek zaplatí
město ze své pokladny,“ konstatuje vedoucí od-
dělení dotací Iveta Habadová s tím, že o dotaci
z krajského Programu 6.1 – Rozvoj cyklistické
dopravy požádalo město loni v březnu, její při-
dělení krajské zastupitelstvo schválilo koncem
května 2018. 

Projekt je spolufinancován z Dotačního
fondu Libereckého kraje. (jn)

Pro větší bezpečí cyklistů i chodců
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Evropský parlament
Evropský parlament (dále jen EP) je jedním z orgánů
Evropské unie (dále jen EU). Poslanci EP jsou voleni
přímou volbou jednou za pět let. První volby do EP se
konaly v roce 1979, tehdy samozřejmě bez nás. Par-
lament má (po rozšíření EU na 28 členů) 751 poslan-
ců. Počet zástupců jednoho státu je určen Smlouvou
o Evropském společenství (Maastrichtská smlouva).
Česká republika má v současném volebním období
21 poslanců (4 ANO 2011, 4 TOP 09 a STAN, 4 ČSSD,
3 KSČM, 3 KDÚ ČSL, 2 ODS, 1 Svobodní). Sídlem EP
je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pra-
cuje v Bruselu (výbory, schůze politických skupin)
a Lucemburku (sekretariát). 

Kdy k volbám?
Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon čís-
lo 62/2003 Sb. Prezident republiky vyhlásil tyto volby
na dny 24.–25. května 2019. V pátek budou volební
místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo-
tu od 8.00 do 14.00 hodin. 

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně počtu volebních
okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich dislokace bu-
de zhruba stejná jako u voleb v říjnu 2018. Výjimku
tvoří volební okrsek č. 49. Protože není možné vyu-
žít pro umístění volební místnosti objekt tenisového
klubu, U Tenisu 214 a není možné v dané lokalitě zís-
kat jiné vhodné alternativní umístění, bude volební
místnost pro tyto volby výjimečně umístěna v Zá-
kladní škole, Liberecká 26.

Oznámení o době a místě konání voleb a popisu
volebních okrsků bude zveřejněno vylepením pla-
kátů na území města Jablonec nad Nisou a dále bude
zveřejněno na internetových stránkách města (www.
mestojablonec.cz), a to nejpozději 9. května 2019.
Stejnou informaci lze získat i v informačním středis-
ku magistrátu v přízemí budovy radnice. Občané vo-
liči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na
radnici (cca 1 500 osob), se mohou voleb účastnit (po-
kud nebudou mít voličský průkaz) ve volebním okr-
sku č. 1 – volební místnost v přízemí vedle hlavní-
ho vchodu, v informačním středisku magistrátu.

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí zkompletování všech hlasova-
cích lístků a celou sadu doručí každému voliči spo-
lečně s poučením nejpozději v úterý 21. května 2019
do místa jeho trvalého bydliště. Vyzýváme občany,
aby si prověřili, zda mají správně označeny svoje
poštovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že vo-
lič lístky neobdrží do 21. 5. 2019, může si celou sadu
vyzvednout denně v pracovní době v informačním
středisku magistrátu v přízemí budovy radnice
a v den voleb i ve volební místnosti. 

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

Specifikem těchto voleb je to, že volič, který se pře-
stěhuje do jiné obce (změní trvalý pobyt) po 14. 4.
2019 (40 dnů před volbami), aby mohl být zapsán
do seznamu voličů ve svém novém bydlišti (obci),
musí obecnímu úřadu v novém bydlišti doručit
nejpozději do 22. 5. 2019 do 16.00 hod. potvrzení
vydané, na jeho žádost, obecním úřadem v původ-
ním bydlišti o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

Volba občana ČR v cizině 
Občan České republiky může hlasovat pro kandidáty
uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných
v České republice pouze na území České republiky.
Volby do EP se na zastupitelských úřadech (v zahra-
ničí) nekonají.

Český občan, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky, se může účastnit hlasování na území
ČR pouze za předpokladu, že je zapsán ve zvláštním
seznamu voličů vedeném na zastupitelském úřadu
ČR v zahraničí a ten mu na jeho žádost vydá voličský
průkaz. 

Český občan, který má trvalý pobyt na území ČR,
ale je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, se může
účastnit hlasování na území České republiky na zá-
kladě voličského průkazu nebo potvrzení o vyškrtnu-
tí voliče ze seznamu voličů vydaným zastupitelským
úřadem. 

Volby mimo volební místnost
Občan s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou, kte-
rý bude v den voleb v jablonecké nemocnici, bude
mít své aktivní volební právo VELMI omezené.

Osoby s trvalým pobytem mimo Jablonec nad Nisou
Do zvláštního seznamu voličů volebního okrsku, je-
hož komise navštíví nemocnici, mohou být voliči s tr-
valým pobytem mimo Jablonec nad Nisou zapsáni
k datu 4. 5. 2019 (20 dní před volbami). Podkladem
bude vyjádření ošetřujících lékařů, zda pacient bude
v den voleb ještě v nemocnici. Osoby s trvalým po-
bytem mimo Jablonec nad Nisou přijaté do nemoc-
nice po tomto datu mohou v nemocnici volit pouze
tehdy, když budou vybaveny voličským průkazem,
o který ale musí požádat písemně (v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem nebo datovou schrán-
kou fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby) na
obecním úřadě (v místě svého trvalého pobytu) nej-
později do 17. 5. 2019 (7 dní před volbami), nebo
osobně nejpozději do 16 hod. dne 22. 5. 2019 (2 dny
před volbami). 

Osoby s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou
mohou v nemocnici volit pouze tehdy, když budou
vybaveni voličským průkazem, a to bez ohledu na da-
tum přijetí do tohoto zařízení. Výjimku tvoří volič s tr-
valým pobytem v územním obvodu volebního okrsku
č. 9, který může v nemocnici volit do přenosné
schránky na základě zápisu do výpisu ze stálého se-
znamu voličů 40 dní před volbami.

Obdobně proběhnou volby ve věznici v Rýnovi-
cích, příp. domově důchodců či v obdobném ústavu
a zařízení.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může-
te požádat Magistrát města v Jablonci nad Nisou e-
mailem: reichelova@mestojablonec.cz, tel. č.: 483
357 545 a v den voleb také okrskovou volební komi-
si o to, abyste mohli hlasovat doma. Příslušná komise
k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou
pouze na území svého volebního okrsku. 

Voličský průkaz
Zákon o volbách do Evropského parlamentu umož-
ňuje volit i mimo trvalé bydliště na území České
republiky. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu od vyhlášení voleb, a to písemně v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
(ověření je osvobozeno od povinnosti hradit správní
poplatek), nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky fyzické osoby nebo
podnikající fyzické osoby (ID datové schránky statu-
tárního města Jablonec nad Nisou je wufbr2a) doru-
čené nejpozději do 16 hodin dne 17. 5. 2019. O vo-
ličský průkaz je možné žádat i osobně (magistrát
města, Komenského ul. 8, oddělení správních agend)
nejpozději do 16 hod. dne 22. 5. 2019. 

Magistrát města předá voličský průkaz přímo voli-
či nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu, a to nejdříve 9. 5. 2019. Voličský průkaz
opravňuje voliče uplatnit své aktivní volební právo
v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Volební orgány 
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se po-
dílí řada volebních orgánů od Státní volební komise
přes primátora města, magistrát města až k okrskové
volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební
místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních
stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního

počtu členů okrskových volebních komisí, tak dále
z dobrovolníků jmenovaných primátorem města.
Všem dobrovolníkům, zájemcům o tuto práci, za
ochotu pomáhat při technickém zvládnutí voleb dě-
kujeme. 

Výsledky voleb 
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových
volebních komisí orgány Českého statistického
úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde budou výsledky uveřejně-
ny po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední
volební místnosti na území Evropské unie, tj. ve 23
hodin dne 26. 5. 2019. Celkové výsledky voleb do
Evropského parlamentu budou vyhlášeny sdělením
Státní volební komise ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se
může domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší správní
soud ČR) mimo jiné každý občan zapsaný v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Návrh je
třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení vý-
sledků voleb Státní volební komisí.

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

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

Rozmístění volebních místností 
v Jablonci nad Nisou
OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26

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

Marek Řeháček
tajemník magistrátu města

Volby do Evropského parlamentu 24.–25. května 2019

Budova Evropského parlamentu, foto archiv
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Mšeno nad Nisou má nový osadní výbor
Osadní výbor Mšeno (OV) obnovil svoji činnost.
Předsedou se ziskem devíti hlasů se stal bývalý za-
stupitel František Pešek.

Hlavními tématy, kterými se mj. bude osadní výbor
zabývat, jsou péče o veřejnou zeleň, přehrada a její
okolí, zimní údržba či problémy související s dopra-
vou.

Řadovými členy OV jsou Petra Nováková, Luboš
Wejnar, Petr Řezka, Alena Hofmanová, Zuzana Nos-
ková, Petr Vobořil, Tereza Nalezená, Jan Polák, Marie
Maturová a Renata Svátková. V osadním výboru zbý-
vají ještě dvě volná místa – jedno z části U Jelena
a druhé U Navety. V případě zájmu se můžete obrátit
na pracovníka magistrátu Jana Štola, tel. 483 357 319
nebo e-mail stol@mestojablonec.cz. 

Hrací automaty do konce července 2021 zmizí 
Zastupitelé schválili vyhlášku, která reguluje a sta-
novuje opatření k zabezpečení pořádku při provo-
zování hazardních her. 

V praxi to znamená, že od 1. srpna 2021 nebude
možné v Jablonci provozovat technickou hru, resp.
hrací automaty. Technickou hru, která byla povolena
přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, lze provozovat
nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

„Vyhláškou reagujeme na závazné rozhodnutí míst-
ního referenda z ledna 2018. Obyvatelé města rozhod-
li, že v našem městě hrací automaty nechtějí,“ vysvět-
luje primátor Milan Kroupa s tím, že závislost na hra-
cích automatech způsobuje mnoho problémů hráčům
i jejich rodinám. „Přestože na základě vyhlášky měst-
ský rozpočet přijde o nezanedbatelný zdroj příjmů,
každý lidský osud, který se díky zákazu hracích auto-
matů podaří změnit k lepšímu, za to jednoznačně sto-
jí,“ uzavírá Kroupa. 

Místní referendum k existenci hracích automatů
a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech se usku-
tečnilo 12. a 13. ledna 2018. K urnám se dostavilo 14
192 oprávněných osob. Pro zákaz hracích automatů se
vyslovilo 12 482 Jablonečanů. Aktuálně na území
Jablonce provozuje dle obecně závazné vyhlášky ha-
zardní hry sedm provozovatelů. 

Město rozdělilo dotace pro registrované 
sociální služby
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu
města pro rok 2019 registrovaným poskytovatelům
sociálních služeb. 

Na základě doporučení Řídicí skupiny komunitního
plánování Jablonecka a Komise humanitní péče si
rozdělí bezmála 7 milionů korun.

Diakonie ČCE získala 600 tisíc
Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE)
získala dotaci v rámci projektu Podpora a rozvoj
sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém
kraji ve výši 600 tisíc korun. Využije ji na tři druhy
sociálních služeb. 

„Diakonie ČCE se snaží pokrýt svými službami
všechny věkové skupiny a pomáhá tam, kam město
nedosáhne. Díky podpoře může své působení ve měs-
tě dále rozvíjet,“ vysvětluje náměstek pro humanitní
oblast David Mánek s tím, že nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Kruháč získalo dotaci ve výši 100 ti-
síc korun a Padák v Palackého ulici 200 tisíc korun.
Polovina z celkové dotace, tj. 300 tisíc korun, půjde na
sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které
Diakonie poskytuje na území ORP Jablonec nad
Nisou.

Zastupitelé podpořili přesun Frýdštejna pod
ORP Jablonec nad Nisou
Pokud ministerstvo vnitra vyhoví návrhu obce
Frýdštejn, mohlo by její území nově patřit k území
správního obvodu Obce s rozšířenou působností
(ORP) Jablonec nad Nisou. Na primátora města
Milana Kroupu se v této souvislosti obrátil starosta
Frýdštejna Miroslav Mencl s žádostí o podporu to-
hoto záměru.

Aktuálně Frýdštejn patří pod okres Jablonec nad
Nisou a jeho obyvatelé řadu úředních záležitostí
v Jablonci řeší. Co se však týče příslušnosti ke správ-
nímu obvodu obce s rozšířenou působností, spadá do
ORP Turnov. Tuto situaci vzali jablonečtí zastupitelé
na vědomí a deklarovali podporu záměru přesunu
Frýdštejna pod ORP Jablonec nad Nisou.

„Pokud dojde ještě k úpravě správních obvodů sta-
vebního úřadu či matriky přinese změna pro obyvate-
le Frýdštejna výhodu, že všechny úřady budou mít na
jednom místě a nebudou muset ztrácet čas cestová-
ním mezi Turnovem a Jabloncem,“ říká tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček a dodává: „Dopady na fungo-
vání magistrátu po rozšíření správního obvodu nyní
neumíme zcela odhadnout, ale s ohledem na velikost
Frýdštejna, který má do tisíce obyvatel, by neměly být
zásadní.“ 

(hj/ař)

■ Kanalizace 
od roku 2020
Loni v lednu schválili zastupi-
telé smlouvu mezi Jabloncem
a SVS, a. s., o spolupráci na pro-
jektu napojení Kokonína na
čistírnu odpadních vod v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou. Pů-
vodně se měla čistička odpad-
ních vod vybudovat přímo
v Kokoníně, nové řešení ale lé-
pe splňuje požadavky na další
rozvoj lokality. Počítá s vybudo-
váním nové kanalizace a s roz-
šířením kapacity stávající rych-
novské čistírny na dvojnásobek.
Práce začnou v roce 2020.

„Nová koncepce řeší problém
splašků od zhruba tisícovky oby-
vatel Kokonína, které doposud
končily v řece Mohelce. Odpadní
vody nyní převedeme do kanali-
začního systému Rychnova u Jab-
lonce n. N., který je zakončen čis-
tírnou. Projektovou dokumentaci
máme zpracovanou a pro všech-
ny části bylo již vydané územní
rozhodnutí,“ říká generální ředi-
tel SVS Bronislav Špičák.

Investorem je SVS, která na vý-
stavbu kokonínské kanalizace
a její napojení na rychnovskou
čističku loni získala dotaci.
Náklady se odhadují na bezmála
140 milionů korun, z toho zhruba
79 milionů korun dá Operační
program Životní prostředí (OPŽP),
město se zavázalo podílet se na
polovině zbylé částky. 

Projekt Kokonín je rozdělený
do tří částí – odstranění kanalizač-
ních výústí, převedení odpadních
vod na ČOV Rychnov a rozšíření
rychnovské čistírny odpadních
vod. Realizace je naplánovaná na
léta 2019–2021. „V tuto chvíli se
konkretizují zadávací podmínky
pro vyhlášení soutěže, projekt se
bude soutěžit jako celek, tj.
všechny tři uvedené stavby spo-
lečně. Jakmile budou zadávací
podmínky, proběhne soutěž na
výběr zhotovitele, kterého by-
chom dle předpokladu měli mít
do konce roku,“ říká Mario Böh-
me, tiskový mluvčí SVS. Podle je-
ho slov by smlouva o dílo měla
být podepsaná do konce tohoto
roku. Práce na první části by mě-
la začít v roce 2020. 

Významným přínosem tohoto
projektu bude i spojení s obno-
vou krajské komunikace mezi
Rychnovem a Kokonínem, o které
jedná Jablonec a SVS s krajem
a Krajskou správou silnic Libe-
reckého kraje (KSS LK). „Spolu-
práci na této koordinaci jsme od-
startovali – SVS poskytla KSS LK
výsledky průzkumných prací ja-
ko podklad pro přípravu projek-
tové dokumentace obnovy kraj-
ské komunikace. K dispozici jsme
KSS LK dali i geotechnický prů-
zkum trasy kanalizace, který SVS
nechala provést v rámci projekto-
vání převodu odpadních vod z Ko-
konína do Rychnova,“ informuje
Bronislav Špičák.

Více informací najdete na webu:
www.svs.cz/cz/verejnost/vyznam-
ne-projekty/projekt-kokonin/ (jn)

V roce 2019 za dlouholetou pedagogickou činnost navrhly školy nebo zřizovatelé škol pět jabloneckých pedagogů na poděkování
statutárního města, mezi nimi byl také ředitel ZŠ Pasířská Jiří Vondráček, na snímku s náměstkem primátora Davidem Mánkem.

Foto Martin Kubišta



(13)

jablonecký měsíčník květen 2019

Muzejní noc pod Ještědem 2019 /17. 5. 2019/
Netradičně tradiční, tak by se dalo označit
zaměření letošní oblíbené akce, která v pá-
tek 17. května zve do Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou a Domu manželů Schey-
balových. Společným tématem je Návrat do
budoucnosti a v Jablonci představí, jak mo-
derní doba pracuje s tradicí.

O Muzejní noci své síly opět spojí kulturní in-
stituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad
Nisou. Díky kyvadlovému spojení historickým
autobusem tak bude mít každý možnost navští-
vit až osm zajímavých míst s bohatým progra-
mem, a zasloužit si tak i novinku letošního ro-
ku – absolventskou turistickou známku. Tu
budou zúčastněné instituce vydávat zdarma do
vyčerpání zásob.

V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou se program ponese v duchu oslav 115. vý-
ročí jeho založení. V 18 hodin se může každý
zapojit do slavnostního zahájení a přijít před
budovu muzea vypustit jeden ze 115 balónků
v muzejních barvách. Na tuto symboliku naváže
i celý program připravený v budově dříve ex-
portního domu Zimmer & Schmidt. Na prohlíd-
kové trase budou rozestaveny panely připomí-
nající důležité milníky z historie muzea. Na ně
naváže kvíz, na němž si budou moci návštěvní-
ci ověřit, jak jsou všímaví. Za správné vyplnění

pak získají dárek. Velkým lákadlem bude jistě
také čerstvě otevřená výpravná výstava Cesta
do Indie, kde bude možné si vyzkoušet, jak se
například obléká sárí.

Muzejní noc doprovodí též rytmy saxofonové-
ho kvarteta Josefa Žemličky, které pro připo-
menutí doby vzniku muzea nabídne skladby ze
začátku 20. století, ale také melodie let třicá-
tých, šedesátých až po písně z nejslavnějších
muzikálů. K muzeu neodmyslitelně patří již od
roku 1963 také Liščí bouda na Kristiánově, kte-
rá hned v sobotu po Muzejní noci zahájí svou
další sezónu. Jako pozvánku k návštěvě připra-
vilo muzeum loutkovou pohádku o kristiánov-
ském čaroději Tamannovi v podání souboru
Toy Machine. 

Tvůrčí dílna bude lákat k výrobě jednodu-
chého přívěšku s motivy muzea. Návštěvníci si
do něj mohou vybrat, vystřihnout a vložit jeden
z mnoha muzejních obrazových motivů nebo
použít kamínky a korálky pro zdobení dle
vlastní fantazie. A kdo bude spěchat na histo-
rický autobus, může si pro radost alespoň kou-
pit muzejní štěstíčko. V muzeu si můžete také
pořídit snímek a sdílet atmosféru na #muze-
umjablonec nebo #muzejninoc.

V Domě manželů Scheybalových se v duchu
letošního tématu setká tradice s moderním po-
jetím. Program zahájí v 18 hodin jablonecké di-
vadlo Veselé loutky se svou autorskou pohádkou
Gulliver a chybět nebude ani tanec v podání
místní skupiny Angel breakers. Pauzy mezi vy-
stoupeními mohou návštěvníci strávit výrobou
netradiční ozdoby či šperku z tradičních korálků. 

Že sklo může posloužit i jako skvělý hudební
nástroj, ukáže v interaktivním workshopu pro
malé i velké, a poté v unikátní premiéře kon-
certu Bohemian Cristal Instrument, Lenka Mo-
rávková. Pochází ze Železného Brodu ze sklářské
rodiny a do podvědomí veřejnosti se zapsala
projektem Sklo vyteklo z prasklé vany, kterým
umělecky reagovala na krizi sklářského prů-
myslu. Ve své kariéře i studiu pak pokračovala

v USA a nyní pracuje na přípravě nové show.
A právě ta bude mít v rámci Muzejní noci pod
Ještědem premiéru. 

Nejprve umělkyně prakticky návštěvníky se-
známí se svým nástrojem Bohemian Cristal
Instrument. Ten sama navrhla podle nástroje
bratrů Baschetových Cristal Baschet a čeští ře-
meslníci a skláři ho vyrobili v roce 2010 v No-
vém Boru. S tímto unikátním ryze českým ná-
strojem a celou zvukovou a světelnou show
Lenka již absolvovala zahraniční turné, vloni
koncert v rámci festivalu Colours of Ostrava
a letos v lednu otevřela největší showcaseový
festival v Evropě, Eurosonic v nizozemském
Groningenu. Nová koncepce koncertu s unikát-
ními světelnými efekty tvořenými hologramy
a odrazy skla z lokálních zdrojů bude mít svě-
tovou premiéru v kostele sv. Anny jako noční
koncert na závěr programu.

Všechna místa Muzejní noci pod Ještědem
opět propojí historický autobus se zastávkou na
Dolním náměstí. Jezdit bude v pravidelných in-
tervalech až do konce akce a jízdné je dobro-
volné. Vstup na všechny programy a do zúčast-
něných institucí je zdarma vyjma iQLANDIE,
kde je vstupné snížené. Podrobný program na-
jdete na letáčcích, webech organizací a FB.
www.jablonec.com, www.msb-jablonec.cz

(ph)

Tradiční Noc kostelů v květnu /24. 5. 2019/
V pátek 24. května od 18 do 24 hodin se otev-
řou kostely a modlitebny v celé České repub-
lice. Tradičně nabídnou pestrý program - di-
vadlo, hudbu, prohlídku s výkladem i místo
pro ztišení.

Letošní motto:

Dáte se do zpěvu jako v tu noc, 
kdy se zasvěcuje svátek.

V rámci celostátní akce se otevírají kostely
i modlitebny. Záštitu nad akcí v Jablonci pře-
vzal primátor města Jablonce nad Nisou Milan
Kroupa. Otvírací doby a program v jednotlivých
chrámech se liší. Aktuální informace najdete
na www.nockostelu.cz.

17.00–20.00 hodin
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
– Horní náměstí
17.00–17.45 úvodní bohoslužba k Noci kostelů
18.00–19.00 přístupný kůr s prohlídkou varhan

(Nadační fond Jablonecké varhany)
Římskokatolická církev

18.00–23.00 hodin
Kostel sv. Anny – Kostelní ulice 
19.00–21.30 průběžně komentované prohlídky

pro veřejnost
22.00–22.45 zastavení s varhanami a zpěvem

(Eva Lédlová a Bohuslav Lédl)

Dopoledne prohlídky pro objednané školy (na
tel. 775 585 047)
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

18.30-21.30 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže 
– nám. B. Němcové
20.00–20.40 komentovaná prohlídka zrestauro-

vaného secesního interiéru
Po celou dobu přístupná výstava fotografií J. Na-
vrátilové
Starokatolická církev

18.00-24.00 hodin 
Chrám Dr. Farského – nám. Dr. Farského
18.00–19.00 koncert Aurea Rosa (sbor TU Libe-

rec)
18.00–24.00 Pošta do nebe – možnost zapálit

svíčku jako poděkování, vzpomínku

19.00–21.00 prostor bude podmalován varhanní
hudbou – hraje paní Blanka Koutná

21.00–22.30 zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení
a zpěv při svíčkách

22.30–24.00 prostor ticha pro rozjímání a mod-
litbu 

Církev československá husitská

18.30–20.30 hodin 
Modlitebna Církve bratrské – Smetanova 26
otevřeno pro osobní ztišení, rozhovor s duchovním
Církev bratrská

18.00–21.00 hodin 
Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické – Pod Baštou 10
19.00–20.00 Biblické zpěvy A. Dvořáka
Českobratrská církev evangelická

18.00–22.00 hodin 
Kaple sv. Jana Nepomuckého 
ve Vrkoslavicích (pravoslavný kostel)
otevřeno pro individuální prohlídku, ztišení
Pravoslavná církev v českých zemích

18.00–20.00 hodin 
Kostel sv. Václava v Rychnově
18.00–18.45 koncert souboru MyJenNěkdy 
18.45–20.00 možnost prohlídky kostela, ztišení
Po celou dobu bude možnost přispět na opravu
varhan.
Římskokatolická církev

Foto archiv JKIC Foto archiv Lenky Morávkové

Foto archiv JKIC
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Vyhlídka z radniční věže se otevře v květnu
Z radniční věže je nádherný výhled na celý
Jablonec a za jasného počasí uvidíte i Ješ-
tědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční
hřeben nebo Císařský kámen. Jako rozhled-
na bude letos sloužit věž radnice už od květ-
na. Výška věže je 51 m, z úrovně Mírového
náměstí vede na vrchol 250 schodů. 

„Těší nás, že můžeme turistům i místním na-
bídnout během letní sezony, která pro nás začí-
ná už v květnu, něco navíc. Rozhledny jsou pro
tento kraj typické a hojně navštěvované. Spolu
s otevřením radniční věže rozšiřujeme také na-
še služby v přízemí radnice. Přímo v prostorách
informačního střediska magistrátu si mohou li-
dé zakoupit mapy, turistické známky nebo
drobné suvenýry. Na místě bude k dispozici ja-
zykově vybavený pracovník, který rád návštěv-
níky nejen doprovodí na vyhlídku z ochozu vě-
že, ale i poradí, kam v Jablonci vyrazit, kde se
ubytovat, nebo pomůže vyhledat dopravní spo-
jení,“ komentuje Petr Vobořil, ředitel Jablonec-
kého kulturního a informačního centra.

Radniční budova procházela v minulých le-
tech rekonstrukcí, kvůli které byla věž pro vý-

letníky uzavřena. V letošní sezoně turistické in-
focentrum nabídlo první výstupy už během
Velikonočních slavností a pokračovat budou
i v květnu. „Na věž je možné vystoupat jen v do-
provodu průvodce v otevírací době magistrátu.
V květnu bude pro zájemce k dispozici průvod-
ce každý všední den v 10 a ve 14 hodin. Sraz je
v přízemí radnice v informačním středisku, kde
budou k zakoupení i vstupenky – pro dospělé
za 20 korun, děti za 10 korun. Pro děti do 6 let

a seniory nad 70 let je výstup na věž zdarma,“
přidává podrobnosti Petr Vobořil. Pokud by měl
někdo zájem přijít v jiný čas, je možné se do-
mluvit předem přímo na informačním středis-
ku magistrátu nebo na telefonu 774 667 677. 

Výstupy nejsou vhodné pro vozíčkáře a méně
pohyblivé návštěvníky. V budově radnice se si-
ce nachází bezbariérový výtah, ale v samotné
věži je potřeba zdolat 116 schodů!

Více info na www.jablonec.com. (rch)

Rekreace za ROHem doputovala na radnici
Na časy, kdy se lidé jezdili rekreovat do Ji-
zerských hor a Krkonoš do zotavoven ROH,
vzpomíná výstava trefně pojmenovaná
Rekreace za ROHem. Její putovní část bude
už od května k vidění v přízemí jablonecké
radnice. Na hlavní výstavu se pak můžete
přijít podívat v létě do kostela svaté Anny.

Putovní výstavu tvoří 14 panelů, které od listo-
padu 2018 cestovaly po jelenohorském regionu.
U nás budou poprvé k vidění v květnu, a to přímo
v prostorách radnice – ve výstavním parteru
v informačním středisku. Svým obsahem výsta-

va mapuje vývoj cestovního ruchu v Jizerských
horách a západní části Krkonoš na české i pol-
ské straně. Připomene, jak tenkrát vypadala
místa jako Královka, Weberova bouda, Orle,
Jizerka, Vosecká bouda, Chata Szrenica a další
turisticky oblíbená místa. 

„Vraťme se na okamžik do doby, kdy byla let-
ní i zimní dovolená doménou ROH, kdy se bý-
valé průmyslové obce definitivně změnily v re-
kreační střediska, kdy na horských svazích
rostly někdy až příliš odvážné novostavby a kdy
svět hor a lesů na některých místech neprodyš-
ně rozdělovala státní hranice. Na příkladech
z různých míst a dob si projdeme Jizerky
i Krkonoše a užijeme si na české i polské stra-
ně hor svět přírody, památek i odpočinku, kte-
rý pro nás tolik znamená,“ zve kurátor výstavy
Lubor Lacina ze Severočeského muzea. 

Putovní výstavu Rekreace za ROHem v pří-
zemí jablonecké radnice můžete navštívit
6.–30. 5. v provozní době informačního středis-
ka (po a st 7.30–17 h, út a čt 7.30–16 h, pá
7.30–15 h). Pořádá ji Jablonecké kulturní a in-
formační centrum a je realizována z česko-pol-
ského mikroprojektu 30ro(c)ků bez opony, fi-
nancovaného z programu Interreg V – A Česká
republika – Polsko z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu
Nisa. Partnerem projektu je kulturní centrum

Przystań Twórcza v Jelení Hoře. Více na webu
www.30rocku.cz.

Putování výstavy po regionu
6. 5.–30. 5. Magistrát města Jablonec nad Nisou, 

Mírové náměstí 19, Jablonec n. N.
3. 6.–28. 6. Výstavní síň MÚ Rychnov u Jab-

lonce n. N., Husova 490, Rychnov u Jbc n. N.
1. 7.–31. 7. Krajský úřad Libereckého kraje, 

U Jezu 642/2a, Liberec 2
5. 8.–28. 9. Informační centrum Josefův Důl, 

Josefův Důl 210
1. 10.–30. 11. Kino Jas Járy Cimrmana, 

Krkonošská 476, Tanvald

Chata a rozhledna Královka, foto archiv JKIC

Chata Espero, foto archiv JKIC

Férová snídaně v Eurocentru

V sobotu 11. května se na letní scéně Euro-
centra uskuteční piknik na podporu lokál-
ních a férových pěstitelů – Férová snídaně.
Jablonec nad Nisou se tak přidá k více než
stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce
lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v ze-
mích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 

Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají
velmi málo zaplaceno a často navíc pracují
v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných
podmínkách. Jednou z konkrétních snah o pro-

sazování je certifikace Fairtrade. Ta garantuje
zapojeným pěstitelům minimální výkupní ceny
a fairtradový příplatek

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si
v košíku přinesou fairtradové a lokální potravi-
ny. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairt-
radový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cu-
krem a kakaem či fairtradové banány. To vše
mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou
vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního
farmáře či farmářky. „Těším se, že společně
s přáteli posnídáme venku za doprovodu živé

hudby. Pro děti máme připravené fairtradové
omalovánky. Chybět nebude ani soutěž o nej-
lepší fairtradovou pochutinu,“ uvedla organizá-
torka jablonecké snídaně Iva Bendová. 

Akce se koná v Česku již podeváté, a to vždy
na Světový den pro fair trade, který se slaví kaž-
doročně druhou květnovou sobotu. V Jablonci
nad Nisou proběhne poprvé, a to od 10.00 hodin
na letní scéně Eurocentra, v případě deště se
snídaně uskuteční v malém sále Eurocentra. 

Více na www.ferovasnidane.cz
(red)

Foto archiv JKIC
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Rozhodovat o sobě i ve stáří
Je vůbec možné žít ve stáří podle vlastního
scénáře, zvyklostí a přání? 

Představte si, že vám je třeba 80 let, žijete sami
ve svém bytě, kde si přejete zůstat, ale je pro vás
čím dál těžší dojít si na nákup, uvařit, vyprat
a vyžehlit, obléknout se a koupete se jen, když
vám někdo přijde pomoci, protože do vany
a z vany se už zkrátka sami nedostanete.
Jednou z možností je využít sociální služby
u sebe doma. Měli byste obavy? Z čeho? Ze
ztráty soukromí a intimity? Vlastní důstojnosti?
Že by vám mluvili do vašich věcí? Že by vás
a váš způsob života hodnotili? 

Když jsme v Rodině24 se službou osobní asi-
stence v Jablonci začínali, zamýšleli jsme se
nad tím, jak pomáhat a přitom ponechat každé-
mu jeho vlastní rozhodování i v maličkostech
každodenního života. A vlastně se nad tím
zamýšlíme znovu a znovu s každým novým
klientem. Vidíme větší spokojenost se sebou sa-
mými u lidí, kterým je ponechána možnost roz-
hodovat se. Je snadné o ni člověka připravit,

i když v dobré víře. A děje se to vždy, když ně-
kdo rozhoduje za nás – co si obléknout, co jíst
a kdy, jestli jít ven a kdy, v kolik vstávat apod.
Slýcháme často např.: „Babičky se neptejte, ona
pořádně nic neví, dejte jí jídlo a ať ho sní.“ Ale
my se ptáme a necháme klienty vyjádřit, jak
a co chtějí, nebo naopak nechtějí. V sociálních
službách se hodně mluví o důstojnosti a my zá-
klad důstojnosti vidíme právě v respektu k roz-
hodování. V praxi vidíme, jak pro některé naše
klienty je úplně nové, že se jich někdo ptá, že

mohou i přes svá omezení řídit každodenní ži-
vot podle sebe. 

Když navíc máte problémy s pamětí, okolí ří-
ká, že máte demenci, a to už se vás skoro nikdy
na nic nezeptají a jen s vámi něco dělají. Vy ne-
rozumíte a nevíte co. Váš život se radikálně
změnil – kdo přijde, ten o vás rozhoduje.
Vlastně to už vůbec nejste vy. Necítíte se v ta-
kové situaci dobře, ale čím víc dáváte najevo
(všemožnými způsoby), že tohle se vám nelíbí,
tím více se okolí snaží prosadit svou a volí k to-
mu všemožné taktiky. Z naší zkušenosti víme,
že i při pokročilé demenci je možné, a přímo
nutné, pracovat s vlastní vůlí klienta. Právě
kvůli omezené schopnosti vyjadřování a poro-
zumění je pro pocit bezpečí a jistoty nutné vy-
tvářet prostor pro projevení vlastní vůle a dávat
možnost rozhodovat sám o sobě. 

Pojďme pomáhat a přitom podporovat rozho-
dování o sobě samém, byť v malých, ale tak dů-
ležitých každodenních věcech.

Stanislava Šťovíčková, 
ředitelka Rodina24, z. ú.

Maturity mladých umělců v radnici
Vernisáž výstavy praktických maturitních
prací studentů Střední uměleckoprůmyslové
školy Jablonec nad Nisou ve foyer kina
Radnice proběhne 20. května od 18.00 hodin.

Tradice výstav a spolupráce s Kiny Jablonec za-
počaly v květnu 2014. Spolupráce byla navázá-
na nejen z důvodu nedostatku vhodných vý-
stavních prostor na půdě školy, ale především
ve snaze dostat tato díla do přístupného prosto-
ru k posouzení široké veřejnosti. Ředitelka
Martina Picko Baumannová, která byla v té do-
bě ve funkci druhý rok, si od prezentace v kině
slibovala pozvednutí motivace studentů a zvý-
šení úrovně absolventských prací. Již první vý-
stava ukázala, že toto očekávaní nebylo marné,
a následující roky to jenom potvrdily.

„Letos se můžete těšit na v pořadí již šestou
maturitní výstavu. Své závěrečné práce předsta-
ví jak studenti oboru Grafický design, tak obo-
ru Tvorba a vzorování bižuterie, který se dále

dělí na tři zaměření: Design grafické a plastic-
ké rytiny, Design bižuterie a módního doplňku
a Kov a šperk.

„Vzhledem k tomu, že ani foyer kina není ty-
pickým výstavním prostorem s patřičným fun-
dusem pro výstavu často i relativně objemněj-
ších uměleckých objektů, museli jsme jej při-
způsobit, proto si zapůjčujeme vitríny Muzea

skla a bižuterie, za což děkujeme,“ říká Martina
Picko Baumannová, ředitelka Střední umělec-
koprůmyslové školy v Jablonci.

Celá akce již tradičně proběhne v poměrně
uvolněné atmosféře, výstavu zahájí krátkým
proslovem hlavní kurátor Muzea skla a bižute-
rie Petr Nový. Nebude chybět ani kulturní vlož-
ka, letos se o ni postará studentka třetího roční-
ku Aneta Podzimková a její krátké taneční
představení. Nakonec se účastníci vernisáže
mohou těšit na projekci filmu Westwood: Punk,
Icon, Activist. 

Následující týden bude pak možné výstavu
navštívit i mimo běžný provoz kina, a to od úte-
rý 21. 5. do středy 23. 5 od 9 do 16 hodin nebo
v pátek 24. 5. od 9 do 13 hodin. I poté bude vý-
stava maturitních prací studentů Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Jablonci, která příští
rok oslaví sto čtyřicet let od svého vzniku, zpří-
stupněna veřejnosti, ale pouze v době filmové
projekce. (jp) 

Foto archiv SUPŠ Jablonec nad Nisou

Kytička písniček
Dětský pěvecký sbor Skřivánek z Jablonce nad
Nisou připravuje ve spolupráci s Eurocentrem
tradiční akci Kytička písniček. Letošní přehlíd-
ka dětských pěveckých sborů mateřských škol
Libereckého kraje se uskuteční již pošestnácté,
a to 15. května od 16 hodin ve velkém sále jab-
loneckého Eurocentra. Na soutěži se představí
téměř 150 dětí z jabloneckých sborů mateř-
ských škol Jablůňka, Kapička, Meluzínky, Mše-
ňáček, Slunečnice a Skřivánek. Moderátorkami
celého odpoledne budou Zuzanka Krausová
a Kateřinka Poledníková, zpěvačky z pořádají-
cího dětského pěveckého sboru Skřivánek.
Akce probíhá za finanční podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou. Finanční záštitu
převzal Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje pro resort školství, mládeže, tělo-
výchovy, sportu a zaměstnanosti.

Skřivánek v Mnichově zazářil
Dětský pěvecký sbor Skřivánek, z. s., se v břez-
nu představil na zámku Nymphenburg v Mni-
chově na Mezinárodním hudebním festivalu
Cantate Bavaria 2019. Nabídku obdržel od spo-
lečnosti Music&friends z Německa, se kterou
má vynikající dlouhodobou spolupráci. Děti se

představily českými písněmi a zazněla i ně-
mecká lidová. Zástupci sborů z Evropy byli pře-
kvapeni a nadšeni malými zpěváčky, kteří jako
jediní nejmladší reprezentovali nejen své město,
ale i Českou republiku. „Děti sklidily ohromný
potlesk, uznání a chválu v koncertním sále Hu-
bertus. Slunečné jarní počasí podtrhlo celkovou
krásnou atmosféru festivalu, ale i dalších zážitků
dětí,“ řekla sbormistryně Věra Pokorná. Poděko-
vání patří statutárnímu městu Jablonec nad Ni-
sou, firmám ZF Group TRW Automotive Czech,
s. r. o., Ligum, spol. s. r. o. a Nadaci Jablotron. 

Krajská přehlídka DPS
V Městském divadle v Jablonci se konal 19. roč-
ník přehlídky Dětských pěveckých sborů.
Organizátorem tradiční akce je DPS Vrabčáci
ze ZŠ Mozartova v čele se svým sbormistrem
a ředitelem divadla Pavlem Žurem. A právě
Vrabčáci si, za klavírního doprovodu Romany
Halamové, od tříčlenné poroty ve složení Václav
Brádle, Pavel Žur a Zuzana Kacafírková, vy-
sloužili první místo, resp. Zlaté pásmo a postup
do celostátního kola. Druhou příčku obsadily
děti z DPS Zvoneček při ZŠ Liberecká pod ve-
dením Libora Sasky a třetí se umístil DPS
Rolnička ze stejné školy. Odnož Vrabčáků,

Vrabčata, si v mladší kategorii rovněž odnesla
ocenění nejvyšší. Ti nejmladší si říkají Písklata,
jsou složeni z prvňáčků a scházejí se prozatím
jen jednou týdně. Ale i tak si pod vedením Dag-
mar Vajdíkové vyzpívali pásmo stříbrné. Akce se
konala za finanční podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou, Libereckého kraje, Mi-
nisterstva kultury ČR a NIPOS ARTAMA Praha.

Vzpomínka výročí vetknutá i do zlata
Výjimečným počinem oslavujícím 100. výročí
založení Československého červeného kříže je
emise pamětní stříbrné dvousetkoruny Českou
národní bankou podle návrhu velmi nadaného
autora Asamata Baltajeva. Není to však jediný
numismatický skvost, který se tomuto tématu
věnuje. Jablonecká Česká mincovna následně
vydala půluncovou zlatku. Medaile je součástí
jejího volného cyklu nejkrásnějších nerealizo-
vaných návrhů přihlášených do soutěží České
národní banky. „Emisní náklad čítá pouhých
99 kusů medailí ručně číslovaných na hraně.
Součástí každé medaile je ilustrovaný certifikát
pravosti, který vypráví příběh dobročinného
hnutí,“ upozorňuje na výjimečnost této ražby
marketingový manažer České mincovny Jaro-
slav Černý.

■ Kulturní kaleidoskop

Foto archiv Rodina24
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
NEPÁLCI V JABLONCI
Centrum pro integraci cizinců promítne
dokumentární snímek režisérky
Theodory Remundové o lidech, kteří
opustili své domovy, zadlužili se a ocitli
se v bludném kruhu špatně placených
zaměstnání bez možnosti návratu domů.

6. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
ANTONÍN DVOŘÁK
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 5. /pondělí/ 15.45 hodin
DRAMAŤÁK
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do oddělení dětí a mládeže.

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

14. 5. /úterý/ 17.00 hodin
ASTRONOMIE V ČESKÉ REBUBLICE
Astronomické okénko Martina Gembece.

13.–17. května 
TÝDEN RODINY OFF-LINE
Po celý týden nabízíme bezplatnou
rodinnou prvoregistraci (pro rodiče
a jejich děti).

15. 5. /středa/ 9.00 hodin
PÍSEČNÍCI A BLUDNÝ ASTEROID
Beseda se spisovatelem Václavem
Dvořákem a dětmi z jabloneckých
škol. (zadáno)

15. 5. /středa/ 15.00 hodin
ČTU, ČTEŠ, ČTEME?
Překvapivé čtení pro rodiče s dětmi.

21. 5. /úterý/ 14.00 hodin
CHORVATSKÉ OSTROVY
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

21. 5. /úterý/ 17.00 hodin
PODKRKONOŠÍ
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

28. 5. /úterý/ 14.00 hodin
DOLNÍ VLTAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

30. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SÍLA OKAMŽIKU
11. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE 
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen výhercům. V programu
vystoupí studio Kokos.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 11. ročník amatérské 
fotografické soutěže na téma: 
SÍLA OKAMŽIKU. Pravidla na
http://bit.ly/fotosoutez2019. 
Své příspěvky zasílejte do pátku
10. května 2019.

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

VÝSTAVY

KRAJINA A ZÁTIŠÍ
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.

CESTAMI PROMĚN
Knihovny Jablonecka ve světle prvního
knihovnického zákona. Výstava u pří-
ležitosti 100. výročí zákona o veřejných
knihovnách obecních ze dne 22. čer-
vence 1919. Expozice umístěna na
chodbě k multimediálnímu oddělení.

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

3. 5. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ ČČK
Jako doprovodný program soutěže
bude dílnička DDM Vikýř, informace
Martina Šípková.

3.–5. 5. /pátek–neděle/
XII. EVROPSKÝ POHÁR NAVIGA,
F - NSS
Evropský pohár RC modelů historic-
kých plachetnic na Kristýně v Hrádku
nad Nisou pořádají klub lodních mo-
delářů Admirál Jablonec a DDM Vikýř,
bližší informace Pavel Dostál.

7. 5. /úterý/ 13.00–15.00 hodin
DÍLNA PRO ŠD – DEN MATEK
DDM VIKÝŘ, 
informace Alena Francová.

12. 5. /neděle/ 14.00 hodin
RODINA NADORAZ
Jablonecká přehrada u prutu, kde si
každý z rodiny najde něco svého.
Připravujeme pro vás sportovní aktivi-
ty, výtvarné dílničky, taneční work-
shop, skákací hrad, hry u vody, s vo-
dou a na vodě. Na akci není potřeba se
předem přihlašovat, je potřeba na ni
přijít. Sledujte webové a facebookové
stránky Vikýře. Vstup na akci je zdar-
ma, jen některé atrakce budou zpo-
platněné. Informace Martina Šípková.

17.–19. 5. /pátek–neděle/ 19.00 hodin
CYKLO VÍKEND – PŘELOUČ
Víkendová akce pro všechny příznivce
cykloturistiky. Odjezd v pátek ve
14 hodin od Vikýře, návrat v neděli cca
v 19 hodin. Cena 1 300 Kč/osoba zahr-
nuje dopravu, ubytování, polopenzi.
Přihlášení na www.vikyr.cz; Informace
Pavel Dostál.

17. 5. /pátek/ 17.00–21.00 hodin
KOSMETICKÝ KURZ 
Lektorka Martina Janegová, informace
Pavel Dostál.

18. 5. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
TVOŘIVÁ SOBOTA – SUCHÉ
A MOKRÉ PLSTĚNÍ
Přijďte si zkusit práci s krásným pří-

rodním materiálem, naučíme se tvořit
z ovčího rouna pomocí plstící jehly, ale
zkusíme si také mokré plstění s mýd-
lem. Určeno pro děti i dospělé, přihlá-
šení na www.vikyr.cz. 
Informace Iveta Nyplová.

30. 5. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN DĚTÍ V TYRŠOVĚ PARKU –
CESTA KOLEM SVĚTA
Celodenní program k oslavám Dne dětí.
Projděte se s námi po celém světě.
Potkáte se s indiány, Eskymáky, podí-
váme se na Divoký západ, do Jižní
Ameriky a na spoustu dalších zajíma-
vých míst. Akce se koná za finanční
podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou.
Informace Andrea Tauchmanová.

NOVINKA
17.–23. 8. 2019
RODINNÁ DOVOLENÁ 
V RAKOUSKU
Bližší informace Andrea Tauchmanová.

LETNÍ TÁBORY 2019
Kompletní nabídku letních táborů na-
leznete na webových stránkách Vikýře
v sekci TÁBORY. Nabízíme mnoho no-
vých pobytových táborů v Čechách
i v zahraniční, mnoho nových příměst-
ských táborů pro malé předškoláky
i pro děti školou povinné.

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

2.–31. 5. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od 3 měsíců s doprovodem.

7. 5. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
POMOCNÉ RUCE, z. s.
Máte obavy z návratu do zaměstnání?
Hledáte své první zaměstnání? Máte
malé pracovní zkušenosti? Rádi vám
dáme na tyto otázky odpovědi při spo-
lečném setkání.

8. 5. /středa/ od 9.00 hodin
MIMIKINO S BAZÁRKEM
Přijďte do kina Junior, kde bude před
promítáním filmu probíhat i bazárek,

vstupenka do kina je zároveň vstupen-
kou na bazárek.

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

10. 5. /pátek/ 16.00–19.00 hodin
RESPEKTOVANÝ POROD
Nechte se proměnit porodem. O cestě
k sobě a k miminku. Beseda s porodní
asistentkou a zakladatelkou Asociace
pro porodní domy a centra Natálií
Sedlickou.

TÝDEN PRO RODINY OFFLINE
V JABLÍČKU 
Besedy a diskuse s odborníky, kteří
vědí, proč je dobré být offline.

13. 5. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
JITKA NOSKOVÁ – ČTENÍ 
POMÁHÁ ANEB PROJEKTY 
NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ
Městská knihovna Jablonec nad Nisou,
p. o.

14. 5. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
HRA A HRAČKA
Lenka Hřibová, Semínko země, z. s. –
workshop na téma Hra a hračka
v našem zahlceném století
informacemi i věcmi.

15. 5. /středa/10.00–11.00 hodin
DIGIDĚTI
Jan Kršňák – digitální džungle pro nás,
nebo pro naše děti? Proč je dobré trávit
čas s našimi dětmi u mobilů
a počítačových her? 

15. 5. /středa/ 9.00–16.00 hodin
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V JABLÍČKU

16. 5. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PREVENCE KYBERŠIKANY
Jan Melša, Krajské ředitelství Policie
Libereckého kraje – prevence kyberši-
kany našich dětí začíná u nás rodičů.
Jaká je role rodičů v bezpečí dětí v ky-
berprostoru? Co už jsou přestupky a co
nejčastěji řeší policie? Sociální sítě
a jak s nimi zacházet bezpečně. 

17. 5. /pátek/ 10.00–11.00 hodin 
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ –
HUDEBNĚ VÝTVARNÝ KROUŽEK
Celý týden se můžete přijít podívat na
program Jablíčka – centra pro rodinu
z. s., kde se maminky s dětmi nenudí
a mobily v Jablíčku téměř nepotřebují.

21. 5. /úterý/ 10.00–11.30 hodin
DYNAMIKA MENSTRUAČNÍHO
CYKLU
Přednáška psycholožky Lucie Šmahe-
lové vám přinese odpovědi na otázky,
proč a především jak se nálady žen
mění v průběhu měsíce.

25. a 26. 5. /sobota a neděle/ 10.00 hodin
WORKSHOP – ŠITÍ BAREFOOT
BALERÍN
Přijďte si vyrobit barefoot balerínky
podle svých představ. Workshop pove-
de lektorka Karolína Částková. Cena
kurzu: 1 900 Kč. V ceně je veškerý ma-
teriál a pomůcky potřebné k výrobě. 
Přihlášky na tel.: 776 829 323.

27. a 28. 5. /pondělí a úterý/
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ.

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

13. Májový koncert 

16. 5. 2019 v 17.00 hodin – sál pod kaplí Vzkříšení – Vratislavice 
Májový koncert, jehož cílem je především osvěta veřejnosti. Jde o sezná-
mení s problematikou celiakie a bezlepkové diety formou hudební pro-
dukce. V průběhu akce bude k dispozici odborné poradenství o celiakii
a bezlepkové dietě vyškolenými odborníky – garantováno kvalifikovanou
nutriční terapeutkou. K dispozici budou edukační materiály – brožury,
letáky apod. Současně budou mít v letošním roce přítomní možnost ne-
chat se otestovat rychlými testy. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního
dne celiakie. Vstup zdarma.

Foto archiv Celia – život bez lepku, o. p. s.
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■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01, Jablonec n. N.
tel. 488 880 300, mob. 774 762 223.

7.–31. 5. 
ZA TAJEMSTVÍM ŘEKY NISY 
Výstava v kostele sv. Anny, tvorba žáků
ZUŠ Jablonec. 
Vernisáž 7. 5. od 17.00 hodin, výstava
k nahlédnutí út–pá od 13 do 17 hodin.

10. 5. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT SOUDOBÝCH AUTORŮ
Koncert A. Suchánkové a A. Tvrdíka.
Koncertní sál ZUŠ.

15. 5. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

16. 5. /čtvrtek/ 18.00 hodin
KONCERT UČITELŮ
Koncertní sál ZUŠ.

28. 5. /úterý/ 13.00 hodin
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Vystoupení klavíristů a dalších sólistů
i hudebních formací hudebního oboru
ZUŠ. Náměstí dr. Farského, Jablonec
nad Nisou.

29. 5. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

■ Sokolovna 
Kokonín
Tyršova stezka 50, Jablonec n. N.-Kokonín
19. 5. /neděle/ 8.30 hodin
ŠESTÝ ROČNÍK TŘÍKILOMETROVÉ
PROCHÁZKY
s pohádkovými stanovišti pořádá
Dětské centrum Neználek u Sokolovny
v Kokoníně. Akce se koná za každého
počasí, začátek od 8.30 do 10.00 hodin.
Startovné 50 Kč. Více www.dcneznalek.cz.

■ Kostel Povýšení 
sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz 

1. 5. /středa/ 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VYHRÁVÁNÍ
Koncert ze skladeb Petra Tomeše pro
varhany a Sbor dobrovolných muzi-
kantů z Desné.

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

od 2. 5. /pondělí–pátek/ 
7.30–16.00 hodin
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Pro klienty
nutné mít uzavřenou smlouvu o službě
a objednávky minimálně dva dny
předem. Více informací: tel. 702 191 003
doprava@cckjablonec. cz;

6., 13., 20., a 27. 5. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Volnočasová aktivita pro děti o lidském
těle, první pomoci a všech složkách
IZS. 
Kroužek plný informací, her, nových
znalostí a dovedností pro děti od 5 do
14 let. 
Pro starší možno přestoupit z kroužku
do Humanitární jednotky ČČK. 
Informace: kmz@cck-jablonec.cz

3.–5. 5. /pátek–neděle/
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
Pokračování rekvalifikačního kurzu.
Další kurz proběhne na podzim.
Přihlášky www.cck-jablonec.cz .

2. a 9. 5. /čtvrtek/
PRVNÍ POMOC PRO PEČOVATELKY
Akreditovaný kurz pro pracovníky
v sociálních službách, tentokrát 
z organizace na Smržovce. Možnost
objednat si termín dle vlastních 
potřeb organizace. Přihlášky
kurzy@cck-jablonec.cz.

16. 5. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko-praktický kurz první pomo-
ci. Přihlášky www.cck-jablonec.cz. 

28. 5. /úterý/
PRVNÍ POMOC PRO
PEČOVATELKY
Akreditovaný kurz pro pracovníky
v sociálních službách, vhodné nejen
pro profesionální pečovatelky, ale i pro
pečovatele domácí. Registrace na kur-
zy@cck-jablonec.cz.

Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

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.

MODERNÍ GYMNASTIKA
8. 5. /středa/ 9.00 hodin
OP NADĚJÍ MLADŠÍCH
A NEJMLADŠÍCH A JARNÍ LIGA VP
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.
– oddíl moderní gymnastiky.

18.–19. 5. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
MČR V MODERNÍ GYMNASTICE
KADETEK MLADŠÍCH
A STARŠÍCH
Pořádá TJ Sokol Jablonec nad Nisou –
Sportcentrum, soutěž jednotlivkyň
v moderní gymnastice.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz
11. 5. /sobota/ 8.00 hodin
HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ
ELP Jablonec pořádá turnaj dětí.

11. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – LOKOMOTIVA
VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt.

11. 5. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL LIBČICE N. V.
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
4. a 5. 5. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
VOLEJBALOVÝ KEMP DĚTÍ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec, 
kurty č. 1 a 2.

od 6. 5.
Celý květen bude probíhat v MH
SOUSTŘEDĚNÍ VOLEJBALOVÉ
REPREZENTACE

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 773, e-mail:
recepce.atletika@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION A HALA
www.atletikajbc.cz

2. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže žactva Skupina A,
pořádá atletický oddíl AC Jablonec
ve spolupráci s KAS Liberec.

3. 5. /pátek/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO ŠTAFETOVÉHO
POHÁRU JABLONECKÝCH ŠKOL
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec ve spolupráci s AŠŠK.

14. a 15. 5. /úterý a středa/ 9.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Atletické závody žáků.

16. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže nejmladšího žactva
Skupina A, pořádá atletický oddíl AC
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

19. 5. /neděle/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže mužů a žen, pořádá
AO TJ LIAZ Jablonec ve spolupráci
s KAS Liberec.

24. 5. /pátek/ 8.00 hodin
VRKIÁDA
Sportovní den ZŠ Vrkoslavice Jablonec.

28. 5. /úterý/ 8.00 hodin
SPORTOVNÍ DEN
Akce ZŠ Pasířská Jablonec.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV
přenosům může změnit.

V květnu se hraje nadstavbová část,
termíny utkání na klubovém webu.

■ Sportovní areál 
Břízky
www.fkjablonec.cz

11. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FC HORKY
NAD JIZEROU
25. kolo. Divize skupina C.

25. 5. /sobota/ 10.10 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK TURNOV
27. kolo. Divize skupina C.

■ Jablonecká 
přehrada
www.rkdragons.cz
25. 5. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ DRAČÍ DEN
Dětský den spojený se závody dračích
lodí, pláž U prutu, pátý ročník. Vstupné
zdarma.

■ Areál ABB
Jablonec
www117.abb.com

25. 5. /sobota/ 10.30 hodin
ABB MTB CUP 2018 – 12. ročník
Open závod horských kol v krajině
Jizerských hor – ABB MTB Cup. Trasy:
hlavní závod dlouhý okruh 54 km,
krátký okruh 33 km, dětský závod
3 km a 6 km.

■ Sportovní pozvánky
Závod horských kol ABB MTB Cup
V sobotu 25. května v 10.30 hodin odstartuje již
12. ročník závodu horských bikerů – ABB MTB
Cup 2019. „Opět budou připraveny těžké jizer-
skohorské trasy v délkách 33 a 54 km, které jsou
pro mnohé cyklisty opravdovou sportovní vý-
zvou,“ říká Petr Kučera z pořádající společnos-
ti. Závod je určený široké cyklistické veřejnosti.
Start závodu je v tradičním místě v areálu ABB,
s. r. o., Elektro-Praga v Jablonci and Nisou. Kro-
mě dlouhých tratí jsou připraveny i dětské závo-
dy v délce tři a šest kilometrů. Pamětní tričko
získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 2. 5.
2019 on-line na www.abbcup.cz. Startovní pole
je z kapacitních důvodů omezeno.

Letní olympiáda dětí a mládeže
Liberecký kraj ve spolupráci s Českým olym-
pijským výborem, městy Jablonec nad Nisou
a Liberec, obcí Bedřichov a Jizerskou, o. p. s.,
připravuje Hry IX. letní olympiády dětí a mlá-
deže 2019 (LODM), která se uskuteční již příští
měsíc, a to v termínu od 23. 6. do 28. 6. O tom,
že jde o jednu z největších sportovních událos-
tí roku, dokazuje i fakt, že se her zúčastní téměř
3 500 sportujících dětí z celé České republiky,
které budou o cenné kovy bojovat na 24 sporto-
vištích v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo Bed-
řichově.

Během celé akce bude probíhat i doprovodný
program. V Liberci na nám. Dr. E. Beneše se

uskuteční několik hudebních koncertů skupin,
jako jsou DJ Keny, Perutě nebo Poetika. Dů-
ležité medailové ceremoniály se odehrají na
jabloneckém na Tajvaně, kde také vystoupí na-
příklad kapely Paulie Garand a DJ Kenny. 

Kromě hudebních vystoupení si bude možné
vyzkoušet nepřeberné množství různých spor-
tů, a to stolní tenis, badminton, slack-line, v po-
sledních letech také oblíbený parkour a mnoho
dalšího. Navštívit lze dva Olympijské domy ve
Sport parku Liberec a Technické univerzitě
Liberec, kde budou připraveny další zajímavé
sportovní i nesportovní aktivity pro malé i vel-
ké návštěvníky.

(end)
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■ Z knihovny 
Ivan Černý: 
Po stopách českých sklářů
V nakladatelství Grada vyšla
v letošním roce kniha o ději-
nách sklářství, které tvoří ne-
dílnou součást našeho kultur-
ního a průmyslového dědictví. 

„Sklo se v Čechách a na Mo-
ravě vyrábí již více než 800 let
a pokud se i díky novince z fon-
du naší studovny vydáte po sto-
pách sklářů, můžete obdivovat
krásu ozdob, užitkového i umě-
leckého skla, lustrů či vitráží.
Publikace je doplněna mnoha
barevnými fotografiemi,“ upo-
zorňuje na knihu Zbyněk Du-
da, ředitel knihovny v Jablonci
nad Nisou. 

Začíst se, či si knihu jen
prolistovat, lze každý všední
den ve studovně v přízemí kni-
hovny od osmé do osmnácté
hodiny.

■ Krátce 
Příměstský křesťanský tábor
Bratrská jednota baptistů pořá-
dá pro děti od 7 do 15 let pří-
městský tábor. Ten se uskuteční
v termínu od 1. do 5. července
a jeho cena je stanovena na
1 400 Kč. 

Program: workshopy, sporty,
bodované tematické hry, skupi-
no ceny, výlety, možnost ko-
munikace v AJ se studenty
z Texasu (pro snaživce i vyučo-
vání). Více informací Petr Bača
na tel. 608 882 760 a na
www.bjbjablonec.cz.

Týdenní ekologické 
workshopy pro děti 
Jablonecké Ekocentrum pořádá
v termínech 8.–12. 7. a 12.–16. 8.
(denně od 8 do 16 h) týdenní
ekologické workshopy pro děti.
Cena je 1 600 Kč a akce je
vhodná pro děti od 6 do 12 let.
Pro děti jsou připraveny hry
v přírodě a Ekocentru, výlety
za zvířátky a vyrábění z přírod-
ního materiálu. Kontakt: eko-
centrumjbc@seznam.cz, tele-
fon 725 728 168. 

Vždycky jste chtěla být učitelkou?
Dá se říct, že ano. Na školu jsem si hrála už jako malá.
Vzhledem k mým zdravotním potížím mi ale tato práce
doporučena nebyla, proto jsem nejprve šla na sociálně-
právní nástavbu, měla ze mne být sociální pracovnice.
Školství mě lákalo víc, a tak jsem odešla pracovat do
školní družiny a při zaměstnání jsem studovala peda-
gogickou fakultu.

Kdy jste v sobě objevila lásku k hudbě a jak jste ji
začala rozvíjet?
Tak tady s jistotou mohu říct, že mám v sobě hudební
geny zděděné po mém tatínkovi Ctiboru Letošníkovi,
který nás s bratrem oba ke zpívání a muzicírování
vedl odmalička. Zpívali jsme v dětských sborech, ab-
solvovali různé soutěže. Bratr se pak věnoval hře na
housle, já chodila na klavír a hrála na zobcovou flétnu
v hudebním souboru.

Na jaké hudební nástroje hrajete a učíte na ně hrát?
V roce 1988 jsem začala učit na zobcovou flétnu děti
společně s rodiči podle projektu Václava Žilky. Vznikl
tak soubor Jablonecká píšťalka, který v loňském roce
oslavil 30 let svého působení. 

Kdy jste vstoupila do SPS Janáček?
Na ZŠ jsem chodila zpívat do souboru Korálek, který
vedl můj otec, na gymnáziu jsem se pak přihlásila do
Janáčka – tehdy nás do sboru lákal jeho tehdejší sbor-
mistr a náš profesor chemie Josef Boček. To bylo v ro-
ce 1974, takže letos vlastně budu slavit v Janáčku ne-
uvěřitelných 45 let.

Jaká byla cesta k převzetí taktovky v 2005?
Když končil jako sbormistr pan Boček, nastala otázka,
kdo sbor povede dál. Určitou dobu sbor vedl Vilém
Valkoun, později jsme se vedení ujali společně s To-
mášem Pospíšilem – dnes sbormistrem vynikajícího
dětského sboru Iuventus, Gaude! Tomáš se pak rozhodl
pro práci s dětmi, já jsem zůstala v Janáčku. Měla jsem
velký respekt k této práci, s trémou jsem před sbor na-
stoupila jako sbormistryně, ale postupně jsme si na
sebe zvykli a myslím, že za těch 14 let jsme společně
dokázali, že sbor funguje dál.

Jak se sbor pod vaším vedením změnil?
Pěvecký sbor je živý organismus, který se mění stále.
Samozřejmě, že každý sbormistr má své představy, svá

gesta, svoje metody práce, a to se snaží přenést na zpěvá-
ky. Josef Boček vdechl Janáčku život, dostal ho na špičku
v rámci sborového zpěvu u nás, Janáček zpíval na mno-
ha místech Evropy i v USA. Obávala jsem se tedy, že tak-
to vysoko nastavenou laťku budu asi těžko zvládat.
Nejprve jsme navázali na tradice i repertoár sboru. Když
se ale do čela organizačního výboru postavila jako před-
sedkyně Iva Kopáčková a jako manažer Pavel Kopáček,
nastoupil sbor i svoji cestu za novými cíli. Absolvovali
jsme mnoho krásných zájezdů (Finsko, Skotsko, Velká
Británie, Lotyšsko), ale také zajímavých akcí a koncertů
na prestižních místech, jako je např. katedrála sv. Víta
v Praze nebo sál Sage v Newcastle. Snažím se přinášet
skladby, které jsou pro zpěváky i posluchače zajímavé,
chceme oslovit repertoárem širší publikum, takže zkou-
šíme skladby různých období i žánrů, zkoušíme populár-
nější věci – např. písně J. Ježka, J. Pavlici apod. 

Co je pro vás jako dirigentku nejtěžší?
Někdy jen to postavit se ve velkém sále před sbor a za-
hájit koncert, někdy smířit se s tím, že je na zkoušce
nebo na soustředění málo zpěváků, že nám ubývají
mužské hlasy a je těžké najít náhradu. Velmi těžké je
také řídit nejen pěvecký sbor, ale i orchestr. A tak prá-
vě možná za nejtěžší chvíli považuji momentálně to,
když jsem se musela jako sbormistr amatérského sbo-
ru postavit před profesionální orchestr. Bylo to v říjnu
loňského roku, kdy jsme v Jablonci uvedli oratorium Jan
Hus. Stála jsem před 130 zpěváky z Jablonce a Zwickau
a orchestrem Praga Sinfonietta a zády k plnému jablo-
neckému divadlu. Ale náhradou za tyto těžké okamži-
ky bývá potom úspěch a radost z vykonané práce.

Jak často se hudbě věnujete, co vám osobně přináší
a co ve vašem životě znamená?
S hudbou mám spojeny vzpomínky na rodinu – bratra
i tatínka. Hudbě se vlastně věnuji pořád – v práci i ve
volném čase. Každé úterý na zkouškách, dvakrát do ro-
ka na soustředěních. Ale určitě by to nešlo bez dalšího
vzdělávání. V minulosti jsem absolvovala dvouletý
sbormistrovský kurz u prof. Koláře v Praze, každý rok
jezdím na víkendové a letní týdenní semináře, které po-
řádá NIPOS ARTAMA Praha. Jsem šťastná, když se mi
podaří vtisknout skladbě, písni určitou podobu nebo
když vidím, že zpěv členy sboru i posluchače baví.
Vážím si toho, že i v dnešní době plné techniky, cesto-
vání, různých zajímavých věcí ještě spousta lidí dokáže
svůj čas věnovat něčemu tak krásnému, jako je zpěv.

Jiří Endler

Olga Fröhlichová
S hudbou mám spojené vzpomínky na rodinu

■ Tvář Jablonecka

Olga Fröhlichová pochází z Jablonce nad Nisou, kde také celý život bydlí a pracuje. 
Po gymnáziu studovala Sociálně-právní nástavbu v Praze, později vystudovala pedagogickou
fakultu, obor český jazyk, občanská nauka a hudební výchova. Jako učitelka začínala
na Základní škole Mozartova, později mnoho let učila na ZŠ Arbesova. Od roku 2001 působí
na Gymnáziu U Balvanu, kde učí český jazyk a hudební výchovu. Patnáct let tam také vedla
studentský pěvecký sbor Anima Saxí. Od roku 2005 stojí v čele SPS Janáček jako sbormistryně.

Foto archiv EkocentrumFoto archiv SPS Janáček

Foto archiv SPS Janáček
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Pěvecký sbor Janáček slaví sedmdesátku
Jablonec nad Nisou je městem sportu, skla
a bižuterie, ale také hudby a umění. A právě
v této kulturní oblasti je už dlouhá léta po-
jmem Smíšený pěvecký sbor Janáček, který
letos slaví kulaté výročí – sedmdesát let od
svého založení.

Koncem 19. století v tehdy spíše německém
prostředí vznikala řada divadelních, hudebních
a pěveckých spolků. Po druhé světové válce,
v oblasti už více méně české, navázal na zdejší
pěveckou tradici František Chlebeček, pedagog
a správce jablonecké hudební školy. Ten v roce
1949 stál spolu s dalšími nadšenci u zrodu pů-
vodně mužského a později smíšeného pěvecké-
ho sboru s názvem Janáček.

Po prvních sbormistrech se v roce 1964 ujal
taktovky Josef Boček, který stál v čele sboru
čtyřicet let. Sbor v této době patřil ke špičkovým
pěveckým tělesům. V osmdesátých letech (1987)
se sbor stal absolutním vítězem Mezinárodních
sborových dnů v Praze a vyhrál i soutěž Zdeňka
Lukáše v Hradci Králové. V roce 1986 se účast-
nil Pražského jara.

Během uplynulých let zpíval na více jak pěti
stech koncertech a stovce míst u nás i ve světě.
„Na svých koncertech vystupoval rovněž s pres-
tižními orchestry – Dolnoslezskou filharmonií
z Jelení Gory, Filharmonií Hradec Králové
i Chrámovým orchestrem a sborem katedrály
sv. Víta v Praze. V diskografii sboru jsou tři LP
desky, audiokazety a tři CD,“ říká Iva Kopáč-
ková, předsedkyně sboru.

Od roku 2005 je uměleckou vedoucí a sbor-
mistryní Olga Fröhlichová. Pod jejím vedením
sbor nastudoval velká hudební díla. Patří mezi
ně např. oratorium J. Haydna Il Ritorno di
Tobia, Mozartova Korunovační mše, Mše D dur
Antonína Dvořáka, J. J. Ryba – Česká mše vá-
noční – Hej mistře!, Missa Solemnis in C Pro
Festo Resurrectionis (česká premiéra) a další.

„Sbor se soustředí i na drobnější sakrální
skladby různých žánrů, klasických i nových
skladatelů, k nimž patří např. P. I. Čajkovskij,
J. S. Bach, Adam Michna z Otradovic, Emil
Hradecký, Radek Rejšek, Tereza Surovíková
a další. Zpíváme také skladby Jaroslava Ježka.

Na žádném z našich koncertů nechybí různé
úpravy českých lidových písní (z dílny J. Bočka,
Z. Lukáše, F. Trnky a dalších),“ uvádí Kopáč-
ková.

Loňský rok proběhl ve znamení realizace vel-
kého německo-českého hudebního projektu tří
sborů – Oratoria Jan Hus německého autora
Carla Loeweho (1796–1869). Premiéra se kona-
la v květnu v německém Zwickau, česká pak
v říjnu v jabloneckém divadle.

„Dirigentka Olga Fröhlichová navázala na
úspěšnou práci předchozích sbormistrů. Doká-
že nás nadchnout pro nacvičované skladby,
svou autoritu a hlavně pocity vkládá do svých
dirigentských gest, umí vystihnout náladu hu-
debního díla. Velkým přínosem pro naši práci
při zkouškách i na koncertech je už dlouhá lé-
ta naše klavíristka a korepetitorka Romana
Halamová,“ doplňuje Kopáčková.

V současné době studuje sbor skladby pro
slavnostní koncert k 70. výročí, který přinese

průřez bohatým repertoárem. Připravuje se ta-
ké na zahraniční turné do Pobaltí a Petrohradu.
Vrcholem letošního roku bude listopadové vy-
stoupení v katedrále sv. Víta v Praze s Hayd-
novou mší Nelson Messe 1798. „Máme hodně
plánů a čeká nás mnoho práce. Sbor má sedm-
desátku, ale sil mu neubývá. Má 50 členů, posi-
lami jsou mladí zpěváci a zpěvačky. Jsme sdru-
žením čistých amatérů, které láska ke sborové-
mu zpěvu nadchla natolik, že někteří v něm
zpívají i více než čtyřicet let. Hudba se členům
Janáčka stala osudem a trvalou láskou,“ uzaví-
rá Iva Kopáčková.

Velké výročí oslaví Janáček v sobotu 25. květ-
na v 18 hodin slavnostním koncertem po názvem
To nejlepší od Janáčka a jeho hostů. Koncert se
koná v Eurocentru, vstupenky jsou v předpro-
deji tamtéž. Janáček pozval své bývalé členy,
partnery, sponzory a další hosty.

Více o sboru na www.sps-janacek.info.
(ik, end)

Josef Boček vedl sbor přes 40 let
Bývalý sbormistr Josef Boček oslavil 18. břez-
na tohoto roku 85. narozeniny. 

Pochází z obce Svídnice na Chrudimsku. S mu-
zikou začal na Státním reálném gymnáziu
v Chrudimi, kde zpíval v tamějším pěveckém
sboru Slavík a hrál na housle ve studentském
orchestru. V té době navštěvoval kurzy pro za-
čínající sbormistry, které vedl profesor Plavec,
jenž ho spolu s hudebním skladatelem Fran-
tiškem Vovsem přesvědčoval, aby se muzice vě-
noval profesionálně a šel studovat na konzerva-
toř. 

Maminka byla proti a Josef Boček vystudoval
Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity.
Zároveň byl ale přijat do druhého ročníku
AMU u profesora Řídkého, kde externě studo-
val skladbu. Studia na AMU nedokončil, ale ve
svém hudebním vzdělávání pokračoval později
v době svého působení na škole ve Vesci, kdy
u profesorky Knoblochové studoval harmonii.
Jako profesor učil biologii a chemii na Zdra-
votnické škole v Jablonci. Založil smíšený pě-
vecký sbor z řad děvčat i chlapců, kteří studo-
vali obor oční optika, mnozí následně zpívali
v SPS Janáček. Na jaře roku 1964 přijal nabíd-
ku, aby pomohl dirigentovi tehdejšího sboru
ZK LIAZ panu Pecháčkovi s vedením sboru.

Tím začala jeho kariéra ve sboru Janáček, kte-
rá trvala neuvěřitelných čtyřicet let. Při nácviku
skladeb si dával záležet na tom, aby dosáhl ta-

kového výsledku, jaký si předsevzal, a byl šťa-
sten, když zpěváci provedli skladbu podle jeho
představ a sklidili aplaus od diváků. Sbor se pro
Josefa Bočka stal celoživotní láskou, které vě-
noval veškerý svůj čas – dokázal skloubit práci
sbormistra s funkcí učitele a později i ředitele
gymnázia. Janáček se pod jeho vedením stal
velkým tělesem, koncertoval jak v České re-
publice, tak v řadě zemí v Evropě i v zámoří.
Práce sbormistra Josefa Bočka byla mnohokrát
oceněna, obdržel i několik významných oceně-
ní: např. v roce 1995 Čestné uznání sněmovny
reprezentantů státu Connecticut v USA za roz-
víjení česko-amerických kulturních styků, v ro-
ce 1999 Cenu Bedřicha Smetany Unie českých
pěveckých sborů při příležitosti 50. výročí zalo-
žení sboru Janáček a v roce 2003 Cenu Josefa
Pazderky od Krajského úřadu Liberec a Unie
českých pěveckých sborů za významný podíl
na rozvoji českého sborového zpěvu a za 40 let
práce sbormistra SPS Janáček.

Jeho práce si vážili i významní čeští sklada-
telé, např. Jiří Laburda, Václav Felix, Zdeněk
Lukáš nebo kolega sbormistr, pedagog a skla-
datel Josef Říha, kteří mu vyjadřovali osobní
obdiv a úctu a sboru věnovali některé své
skladby. 

(of, end)

Foto Karel Kašák

Foto archiv SPS Janáček
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. května 1919, 118, strana 1, 2, 4, R
Boje ve Štýrsku. Jugoslávci v okupovaných ob-
lastech Štýrska násilně stěhují německé rodiny
z jejich bytů a draží jejich zařízení, pokud se
jim nepodaří sehnat jiný byt.

Převrat v Bavorsku. Mnichov. Nová vláda re-
publiky rad se skládá pouze z dělníků mni-
chovských závodů.

Jablonec. Zásobování. Pšeničný chléb z ame-
rické mouky bude stát 1 K a 12 haléřů – tolik jako
žitný z tuzemské mouky, protože vyšší cenu by
většina obyvatel nemohla zaplatit.

2. května 1919, 119, strana 1, 5, V
Praha. 1. máj proběhl v klidu. Sociální demo-
kraté, národní socialisté a pokrokáři uspořádali
společný průvod, který se seřadil v městském
parku a vyrazil v devět hodin. Jako první vyjely
stovky cyklistů, po nich vyšly dívky v národních
krojích a pak nekonečný zástup asi 250 000 li-
dí. Před nimi šli dva vlajkonoši s transparentem
Socialistický národ. V průvodu vlály početné
rudé vlajky a byly neseny transparenty s nápi-
sy Pryč s buržoazní vládou, Radostná budouc-
nost našich dětí, Smrt lichvářům a jiné. Průvod
mířil z Václavského náměstí přes Příkopy
k Prašné bráně. Z balkonu Staroměstské radni-
ce promluvil ministr Stříbrný, na Senovážném
náměstí ministr Klofáč. Odpoledne se na Staro-
městském náměstí konal promenádní koncert.
Ve 4 hodiny byla zahájena sokolská slavnost ve
Stromovce.

Berlín. Váleční slepci pracují jako maséři a fy-
zioterapeuti. Po rekvalifikačním kurzu složilo
zkoušky prvních šest slepých absolventů.

6. května 1919, 123, strana 1, R
Převrat v Bavorsku. V Mnichově dosud probíhá
čistka – hledají se „hnízda“ spartakistů. Celko-
vé ztráty činí dosud 150 mrtvých a 900 raně-
ných včetně popravených komunistických vůdců.
5 000 osob bylo zatčeno.

7. května 1919, 124, strana 5, 7, V
Ze světa pánské módy. Vídeň. Nejnovějším hi-
tem ve výlohách elegantních obchodů jsou
pestré hedvábné kšandy. Když se na ně pozorně
zadíváte, jako byste je poznávali: jsou to nyní
již nepotřebné stuhy k rakouským vyznamená-
ním. Kdysi nesly např. Železné kříže. Teď něja-
ká bystrá hlava našla pro velké zásoby již ne-
potřebných stuh jiné využití.

Inzerát. Čerstvá česká vejce (1 ks 90 h), prima
olomoucké syrečky, čerstvá zelenina, zapalova-
če, svíčky, sardinky, mýdlo, pišingry, polévkové
kostky a tekuté koření najdete u Franze Krejsy,
Radniční 10.

Inzerát. MUDr. Julius Rausnitz ordinuje na
Starém tržišti číslo 16, v 1. poschodí. Ordinační
hodiny: dopoledne 9–11, odpoledne 2–4 hodiny.
Neordinuje pro sociální pojišťovnu.

10. května 1919, 127, strana 2, R
Praha. Odstranění pomníku Radeckého na
Malé Straně. Národní listy uvádějí, že sokolské
a literární kruhy navrhují na tomto místě po-
stavit pomník pro právě zesnulého národního
hrdinu generála Štefánika.

Praha. Na znamení smutku nad smrtí ministra
války Štefánika byly na veřejných budovách vy-
věšeny černé vlajky.

Praha. Rusíni si přejí připojení k ČSR. V nej-
bližších dnech navštíví jejich delegace TGM.

14. května 1919, 131, strana 6, V
Jablonec. Příprava komunálních voleb. Jab-
lonecká česká menšina již vyvíjí živou činnost.
Občané musí vyslat do radnice nejlepší muže
a ženy, kteří nejsou pasivní k aktuálním sociál-
ním a hospodářským problémům.

17. května 1919, 134, strana 4, 12, V
Rychnov nad Nisou. Neštěstí na trati. Na ko-
lejích mezi Rychnovem a Hodkovicemi našel
pochůzkář pan Borůvka zmrzačené mužské tě-
lo. Z nalezených dokladů vyplývá, že to byl
František Louda, kartonážní dělník z Jeníšovic.
Nehoda se stala patrně v noci, kdy byl na trati
vlak jedoucí do Turnova. 

Inzerát. Hotel Neuburg v Nové Vsi zve na ta-
neční zábavu v neděli 18. 5. Hrát bude smyčco-
vý orchestr. O laskavou přízeň prosí Emil Gah-
lert, hostinský.

18. května 1919, 135, strana 2, R
Liberec. Ze soudní síně. Kara Ili zproštěn ob-
žaloby! Pan Maximilián Landser, uměleckým
jménem Kara Ili, se narodil na Ukrajině, je však
příslušný do Chicaga. Magistrát jej obžaloval
z šarlatánství, a že za léčení bral honoráře.
Kara Ili připouští, že se pokouší léčit chudé pa-
cienty, ale nikdy si za to peníze nevzal. Při lé-
čení používá živočišný magnetismus. Ohledně
přednášek se prokázal licencí. Okresní lékař
pan Dr. Appelt jako soudní znalec prohlásil, že
obžaloba je bezpředmětná, protože se týká ob-
lasti lékařskou vědou dostatečně neprobádané.
Sugescí lze léčit některé nemoci. Po krátké řeči
obhájce soud rozhodl o léčitelově nevině.

24. května 1919, 141, strana 2, 7, R, V
Praha. Následky demonstrací proti drahotě.
Ráno 23. 5. nabízely pražské ulice zvláštní ob-
raz. Před mnoha obchody, zejména s obuví
a módním zbožím, se utvořily mohutné fronty
koupěchtivých, kteří přinutili prodavače k před-
časnému otevření krámů. Protilichvářský úřad
přidělil do obchodů své zmocněnce, kteří se zá-
stupcem zákazníků stanovovali ceny. V poledne
se však situace zdramatizovala a zákazníci pro-
stě „nakupovali“ za libovolnou cenu. Zavřené
obchody byly násilně otevřeny a začalo se ra-
bovat. Sociální demokraté projížděli ulice
v otevřených autech a snažili se dav uklidňovat,
ale marně. V půl druhé vyjelo do ulic vojsko,
obsadilo je a zarazilo rabování. Škody jsou ne-
smírné. Ve dvě hodiny byly obchody uzavřeny.
Hostince a kavárny musí končit v osm hodin,
divadla a kina mají obvyklý provoz. Ministr
spravedlnosti Dr. Soukup upozornil, že události
by mohly mít smutné následky pro dělnictvo.

Pražské demonstrace měly odezvu i v dalších
městech. V Kladně postavili dělníci před radni-
ci šibenici. Určití šmelináři si museli přetáh-
nout přes hlavu oprátku a nechat si připevnit
na záda nápis „Konec lichvářů!“ 

29. května 1919, 144, strana 1, V
Rabování v Teplicích. V deset hodin se shro-
máždily davy lidu na ulicích a žádaly snížení
cen u zboží denní spotřeby. Zavřené obchody
byly násilně otvírány a začalo rabování. Stráž-
níci proti davu nic nezmohli, takže byli povolá-
ni vojáci. Při rozbíjení výkladních skříní byly tři
osoby usmrceny.

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 2019 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Významné stavby na-
šeho kraje. 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 20. května 2019. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobnou ce-
nu. Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. 

Správná odpověď z dubnového kvízu: Kno-
povsko, Jechovsko, Horynovsko, to jsou názvy

roubených a zděných klasicistních domků, kte-
ré byly postaveny na přelomu 18. a 19. století.
Dohromady pak tvoří památkovou rezervaci
Trávníky v Železném Brodě.

Výhercem dubnového kvízu je Jessica Marie
Fapšo. Gratulujeme.

Otázka na květen
Kde se nachází viadukt, který byl postaven kvů-
li bažinaté krajině na dřevěných pilonech?
Stavba je dlouhá 118 metrů a tvoří ji 10 pilířů
a 9 oblouků.

a) Ve Smržovce

b) V Kryštofově údolí

c) V Rychnově u Jablonce nad Nisou

Milan Rastislav Štefánik je spolu s Tomášem Garriguem
Masarykem a Edvardem Benešem považován 

za zakladatele Československa. Zahynul 
4. května 1919 při letecké nehodě při návratu do vlasti. 

Foto Jitka Nosková
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■ Ohlédnutí
Cvičením ku zdraví
Světová zdravotnická organizace
vyhlásila na 7. dubna Světový den
zdraví. Po celém světě se konají
různé akce, které se zaměřují na
jednotlivé klíčové priority veřejného
zdraví a prevence nemocí. Cílem
je připomínat kvalitu našich živo-
tů, správné způsoby stravování,
zdravý životní styl, aktivní způsob
života, pohyb a podporu zdraví.
Centrum sociálních služeb si v pá-
tek 5. dubna v rámci této akce při-
pravilo sportovně-vzdělávací odpo-
ledne s názvem Cvičením ku zdraví.
Účastníci z řad seniorů měli mož-
nost si otestovat své pohybové
možnosti, zaměřili se na korekci
správného sedu, postoje i chůze.
Každý, kdo má problémy s bolest-
mi páteře, kyčlí, kolen a pat by měl
své problémy řešit aktivním přístu-
pem, to znamená cvičením a pro-
tahováním. Na 60 lidí si vyzkou-
šelo cviky s různými pomůckami,
např. s masážním válcem, polo-
koulí a míčkem, s posilovací gu-
mou, ale také s gymnastickou tyčí.
Senioři také testovali svou rovno-
váhu na balančních podložkách.
Vedle cvičení se rovněž dozvěděli
zajímavosti o pohybovém aparátu
a o práci fyzioterapeuta, který pro-
vádí komplexní vyšetření a terapii
připraví každému na míru, tzn., že
ne vždy je nutné vyhledat lékaře
a žádat léky na zmírnění bolestí.
Tato jednorázová akce dala základ
podobným vzdělávacím aktivitám
na téma zdravé stárnutí, na které
letos na podzim naváže zcela nová
koncepce Akademie seniorů. Pod-
robnosti budou včas zveřejněné před
létem v kanceláři volnočasových
aktivit Centra sociálních služeb. 

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

V rámci poznávacích výletů po
naší krásné vlasti se senioři z Jab-
lonce vypravili za výraznou posta-
vou literárního světa, k památníku
Karla Čapka ve Staré Huti u Dob-
říše. Pohodlná cesta za krásného
počasí začínala v sedm hodin
v Jablonci, v 10 hodin už probíha-
la prohlídka památníku, který je
věnován nejen životu a dílu spiso-
vatele, dramatika, filozofa a ama-
térského fotografa, ale část prostor
je vyčleněná také Olze Scheinpflu-
gové a Ferdinandu Peroutkovi.
Kdo chtěl, mohl si také projít na-
učnou stezku po okolí. Následova-
la cesta do Dobříše k zámku, pak
na výborný oběd a zpět domů.
Výlet to byl skutečně vydařený,

v příjemné společnosti a poděko-
vaní patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci. 

Zlato z Jablonecké šipky 
zůstalo doma
Jablonečtí senioři slavili další le-
tošní sportovní úspěch. Ve čtvrtek
4. dubna se v prostorách Centra
sociálních služeb konal turnaj se-
niorů v házení šipek, takzvaná
Jablonecká šipka. Sešlo se celkem

76 seniorů-sportovců, kteří za šest
kol naházeli celkem 17 004 bodů.
Vyhlašování výsledků bylo plné ra-
dosti z řad domácí scény, protože
prvenství si v silné konkurenci vy-
házela jablonecká Jaruška Wolfo-
vá s 349 body. Druhé a třetí místo
putovalo do Frýdlantu. Opět se
ukázalo, že pravidelné tréninky,
které v Jablonci probíhají každý
pátek dopoledne, se vyplácí. Gra-
tulujeme. (lf)

Klub seniorů Palackého
Klub seniorů Palackého patří
k těm větším, které v Jablonci
jsou, a je plně k dispozici nejen
těm, kteří bydlí v Domě zvláštního
určení Palackého, ale všem senio-
rům ze Mšena a města, kteří mají
zájem a vyhledávají společnost.
K pravidelným aktivitám patří tře-
ba bingo a karetní hry, čtení belet-
rie i cestopisů, promítání fotek
a dokumentů a za hezkého počasí
také procházky a výlety. Často jsou
připravované společenské akce,
přednášky a setkávání s představi-
teli města. Klub seniorů Palackého
sídlí na adrese Palackého 65. Ve-
doucí klubu je paní Hilda Justová,
která zve všechny, i nové členy,
nejen na kávu, ale i za příjemnou
atmosférou. (hj)

„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
7. a 28. 5. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

14. 5. /úterý/
Výlet na Císařský kámen – info
u vedoucí klubu

21. 5. /úterý/ 14.00 hodin
Beseda o Africe – malý sál CSS –
info u vedoucí klubu

23. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel. 724 206 367
7. 5. /úterý/ 13.00 hodin
14., 21. a 28. 5. /úterý/ 12.00 hodin
Cvičení v bazénu

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
1. 5. /středa/ 
Josefovská pouť na Krásné, odjezd
z autobusového nádraží v 10.15 hod.

4. 5. /sobota/ 
Pražské jezulátko a Petřín,
místenky každý individuálně, 
odjezd z Jbc v 8.00, návrat
z Prahy 17.00 hodin

9. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
Oslava Dne matek, ZUŠ, pro
Seniory ČR na vstupenky

15. 5. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS

18. 5. /sobota/ 
Valdštejnské slavnosti Frýdlant,
odj. vlaku v 8.57 hodin 

22. 5. /středa/ 
Sportovní hry seniorů v Lomnici
n. Pop., odjezd fanoušků
z konečné tram. v 7.21 hodin

29. 5. /středa/ 14.00 hodin
Program na červen a měření
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.

Cvičením ku zdraví, foto CSS

Památník Karla Čapka, foto CSS

Jablonecká šipka 2019, foto CSS
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■ Jablonecké maličkosti XXXVI.

Navštívil mne nedávno jeden z obdivovatelů
jablonecké minulosti a náš hezký hovor za-
končil otázkou: „A ten kříž v Komenského
znáte taky?“ Podíval jsem se na něj dost ne-
chápavě, protože o žádném kříži v Komen-
ského ulici jsem nic neslyšel. Pravda, stávala
tam kdysi malá kaplička, u níž začínala kří-
žová cesta končící u pramene na Baště. Ale
kříž? 

Ale přeci jen v Komenského ulici jeden kříž
můžeme dodnes najít. Je sice každému hned na
očích, ale přesto si jej jen málokdo všimne. Čer-
ný válečný kříž, ozdobený hlavou boha obcho-
du Merkura s okřídlenou helmicí na hlavě, na-
jdeme vysoko nade dveřmi dvojdomu č. 493/3
– 568/5. Okolo něj se dochoval i německý ná-
pis: ERBAUT IM KRIEG 1914 čili Postaveno za
války 1914. Druhý letopočet ovšem chybí.
Nevíme zatím přesně, zdali to je proto, že ob-
jekt byl dokončen již v prvním roce války, kte-
rá vypukla v létě roku 1914, nebo, že datum
dokončení bylo z nějakého důvodu odstraněno
a zbylo po něm jen prázdné místo. Není to asi
podstatné: sám symbol válečného kříže s bo-
hem obchodu měl být především výmluvným
znamením spojení hrdinství vojáků v záko-
pech a odhodlané píle obchodníků v zázemí. 

Kříž přežil dodnes jako součást střízlivé vý-
zdoby pozdně secesního domu. A to navzdory
tomu, že většina ostatních válečných křížů, při-
pomínajících v jizerskohorském podhůří hrdi-
ny padlé za císaře pána, byla po druhé světové
válce odstraněna pro přílišnou podobnost s ně-
meckým vojenským vyznamenáním. 

Místo v Komenského ulici, kde dům s křížem
stojí, má zajímavou historii. Zděná zástavba

zde začala vznikat až na konci první poloviny
19. století. Dům č. 493/3 je jako kamenný objekt
zobrazen již na katastrální mapě z roku 1843.
Na začátku 20. století v něm byl obchod s bar-
vami, laky a chemikáliemi, patřící Antonu
Konradovi. Na místě sousedního objektu č.
568/5 bývala ale dlouhá léta jen dřevěná chalu-
pa zvaná Honzejk, v níž prý bydlíval klempíř
Franz. V roce 1864 ji nechal majitel Josef
Zasche strhnout a na místě pak vznikla patrová
novostavba z cihel a kamení. V přízemí provo-
zoval svůj podnik kožešník a kloboučník
Konrad Kupetz. 

Oba dva domy patřily na začátku 20. století
Josefu Zaschemu. Po jeho smrti byly zbořeny
a za časů, kdy v Evropě zuřila první světová
válka, postavili Zascheho dědicové na jejich
místě nový objekt. Ernst Zasche navázal v čás-
ti domu č. 493/3 na Konradův obchod s chemi-
káliemi a provozoval zde drogerii nazvanou
„Zum Einhorn“ čili U Jednorožce. Ta zde ostat-
ně byla i po druhé světové válce, v těch prosto-
rách v přízemí, kde dnes najdeme zlatnický ob-
chod. Oskar Zasche byl zase spolumajitelem fir-
my Zasche & Schwara, která vyráběla osvětlova-
cí tělesa; v časech první republiky svoje podni-
kání přizpůsobila době a začala se specializo-
vat i na prodej elektrických zařízení a radiopři-
jímačů. Oskar však svoji prodejnu měl jinde
a druhý obchod v přízemí proto i nadále využí-
val kožešník Konrad Kupetz. V 60. letech 20.
století byl v těchto prostorách upraven nový
obchod s bižuterií; dnes je na tomto místě ka-
várna a provozovna telefonního operátora. 

Mohli to snad tedy být Ernst a Oskar
Zascheovi, komu vděčí dům za znamení váleč-
ného kříže nad vchodem? Nemohlo snad při-
pomínat jejich utrpení na frontě? Či utrpení
někoho z rodiny? Těžko říci. Paměť jejich ži-
votních příběhů se rozplynula po druhé světo-
vé válce. O životě drogisty Ernsta se mi podaři-
lo dohledat pouze údaj, podle něhož – už coby
vysídlenec v někdejším Západním Německu –
oslavil 16. srpna 1971 s manželkou Elisabeth
z Rýnovic zlatou svatbu. A dál už nic. Víc snad
ví onen okřídlený Merkur culící se nad vcho-
dem do domu Zascheových nesoucích nad jed-
ním vchodem dvě čísla 493/3 a 568/5.

Marek Řeháček

Válečný kříž s Merkurem

Kresba Petr Ferdyš Polda

Pamětní mince pro děti z Vikýře
V pondělí 15. dubna se v sále základní umě-
lecké školy uskutečnila slavnostní prezenta-
ce projektu Příběhy našich sousedů, do ně-
hož se zapojilo šest týmů ze tří jabloneckých
škol a DDM Vikýř. Jejich práci ocenil také
náměstek primátora David Mánek, který
předal společně se zástupci České mincovny
a Jablotronu ceny nejlepším z nich. 

V rámci slavnostního podvečera odborná poro-
ta složená z historika Jana Kašpara, novinářky
a programové dramaturgyně Domu česko-ně-
meckého porozumění Petry Laurin a vlastivěd-
ného badatele, spisovatele a publicisty Marka
Řeháčka posuzovala zpracovaná dokumentární
díla žáků i jejich prezentace před publikem
a nakonec z nich vybrala tři vítězné projekty. 

Vítězství si odnesly děti z DDM Vikýř, které
zpovídaly místní pamětnici a publicistku Chris-
tu Petráskovou, jež pravidelně přispívá články
o historii města do Jabloneckého měsíčníku
a má na kontě už několik knih o zdejším kraji.
Druhé místo obsadila ZŠ Na Šumavě s příbě-
hem zdejšího vodního skauta Iva Raaba, který
po stopách své židovské guvernantky Anny Hö-
nigové pátrá dodnes a chystá se jí v Praze zřídit
Kámen zmizelých. Na třetím místě se umístily
děti ze ZŠ Antonína Bratršovského s příběhem
o slavné jablonecké sportovkyni, mistryni v bě-
hu na lyžích a olympioničce Aleně Bartošové. 

„Je důležité znát historii země, ze které po-
cházím, a projekt organizace Post Bellum nená-
silnou a zajímavou formou dětem pomáhá pod-
statné události přiblížit,“ konstatuje náměstek
pro školství David Mánek, jenž týmům na dru-

hém a třetím místě předal vstupenky do kina.
O odměnu vítězům se postarala Česká mincov-
na, ta věnovala soubor pamětních mincí. 

Projekt Příběhy našich sousedů se v Jablonci
konal letos poprvé. Dětem pomohl přiblížit
vzpomínky šesti proslulých i méně známých
jabloneckých pamětníků, jejichž životy vý-
znamně ovlivnily dějinné události 20. století
v České republice. „Zapojilo se celkem šest žá-
kovských týmů ze čtyř vzdělávacích institucí.
Pod vedením učitelů zaznamenali pamětnická
vyprávění žáci ze škol na Šumavě, Pasířská,
Antonína Bratršovského a fotokroužku DDM
Vikýř,“ říká regionální koordinátorka projektu

Lada Halounová z pořádající společnosti Post
Bellum. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve
natáčeli vyprávění a dohledávali materiály.
„Z nich pak vytvořili vlastní dokumentární dí-
la,“ dodává Halounová. 

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod
taktovkou Post Bellum, statutárního města Jab-
lonec nad Nisou a za finančního přispění České
mincovny. Od roku 2012 do března 2019 se do
něj v celé České republice zapojilo už 661 škol
s 4274 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na
tisícovku pamětnických příběhů. Výsledné do-
kumenty je možné zhlédnout na webových
stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. (jn)

Foto Radka Baloghová
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Charitativní ekologický sběr textilu a bot
Společnost Dimatex zajišťuje v Jablonci nad
Nisou charitativní ekologický sběr textilu
a bot. Spolupráce mezi statutárním městem
a společností Dimatex trvá již od roku 2008.

Společnost společně s magistrátem neustále
navyšuje počet sběrných nádob na textil, aby
pro Jablonečany snížila docházkovou vzdále-
nost ke kontejneru. „Zároveň průběžně reno-
vujeme stávající síť nádob na textil. Občané dí-
ky třídění přispívají ke zlepšení životního pro-
středí. I proto je žádáme, aby do našich speciál-
ních kontejnerů odkládali použitý a nepotřebný
textil zabalený do igelitových tašek nebo pytlů,“
vyzývá obyvatele města Barbora Nykodymová,
asistentka jednatele společnosti Dimatex.

Díky sběru se odložené oděvy a obuv znovu
využívají v sociálních službách. „Provozujeme
sociální šatník a pomáháme neziskovým orga-

nizacím, a to nejen materiálně, ale také finanč-
ně. Z charitativního šatníku odebírají nezisko-
vé organizace ošacení, obuv, deky a jiné podle
vlastních potřeb. Společnost Dimatex podpořila
v roce 2018 neziskové organizace částkou pře-
sahující 1 300 000 Kč,“ informuje Nykodýmová.

V rámci společenské odpovědnosti pomáhá
firma českým charitativním i neziskovým orga-
nizacím působícím po celé České republice.
„Podpořili jsme např. Jablonecký spolek onko-
logických pacientů JAKOP částkou 10 000 Kč na
jím vybrané aktivity a spolupracujeme s Nadějí
Jablonec nad Nisou,“ uzavírá asistentka jedna-
tele. Více na webu www.recyklace-textilu.cz. 

(end, bn)

Šanci promluvit před zaplněným jednacím
sálem Evropského parlamentu dostali stu-
denti Vyšší odborné školy mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie v Jablonci.
Posluchači nebyli tentokrát europoslanci,
ale žáci dalších jednadvaceti středních škol
z celé Evropy. 

Skupina mladých lidí z Jablonce si tuto mož-
nost vybojovala v celonárodní soutěži Euro-
scola na téma blížících se voleb do Evropského
parlamentu. „Za naši školu přednesly řeč Anna
Požická a Barbora Podzimková, které představi-
ly Českou republiku a naši školu více než šesti
stům účastníků. Zástupci jednotlivých škol ve
svých projevech často hovořili o kulturních
hodnotách jejich národů, o slavných lidech z je-
jich zemí, ale také o občanské odpovědnosti
a morálních hodnotách, které jsou respek-
továny a vyučovány na jejich školách,“ uvedla
vyučující Michaela Baloghová. Studenti měli
vedle toho také možnost diskutovat s místop-
ředsedou Evropského parlamentu Rainerem
Wielandem. 

„Naši žáci se zapojili do mezinárodních tý-
mů, v nichž diskutovali témata, která se týkají
problémů současného života v Evropské unii:
životní prostředí a obnovitelné zdroje, bezpeč-

nost a lidská práva, volby do Evropského parla-
mentu, budoucnost Evropy, migrace, integrace
a zaměstnanost mladých,“ přiblížila další z vy-
učujících Lenka Tampierová. Závěry z diskuzí
a návrhy na řešení problémů prezentovali ú-
častníci prostřednictvím svých mluvčích opět
v zasedacím sálu Evropského parlamentu.
Návrhy řešení byly podrobeny kritickým otáz-
kám z pléna a poté o nich bylo hlasováno. 

V závěru programu proběhlo i finále hry
Eurogame, založené na znalostech evropských
reálií. Čtyři nejúspěšnější mezinárodní týmy
z odpoledního kola postoupily do finále. „V ze-
leném týmu se do finále dostal i náš Karel
Lhotský. Jeho tým, který ve hře odpovídal na

otázky týkající se evropské geografie a hudby,
se nakonec umístil na druhém místě,“ popsala
Lenka Tampierová. „Pro studenty to byla ob-
rovská zkušenost a určitě i motivace do bu-
doucna, ať už co se týká studia jazyků, tak i zá-
jmu o dění okolo sebe,“ doplnila. 

„Byl to opravdu zážitek vidět na vlastní oči,
jak funguje Evropský parlament, a vyzkoušet
si, jak těžké je se s lidmi z ostatních zemí do-
mluvit,“ svěřila se jablonecká studentka Natálie
Horáčková. „Stát před šesti stovkami lidí
a přednést souvisle projev v angličtině bylo ná-
ročné, ale taky rozhodně něco, na co se neza-
pomíná,“ zdůraznila Barbora Podzimková. „Je
opravdu těžké se domluvit ve skupině s lidmi ze
šesti zemí. Konkrétně téma migrace je podle
mě hodně těžké a člověk si musí dát pozor, co
říká, pokud je ve skupině s lidmi, kteří s tím
mají osobní zkušenosti. Možná proto došlo
v naší skupině k hádkám a drsné výměně ná-
zorů na toto téma. Na tenhle den budu dlouho
vzpomínat. Dovolím si říci, že jsme byli dobře
připraveni a neudělali ostudu,“ poznamenala
Veronika Pabišková. „Zjistil jsem, že i mladí li-
dé mohou mít vyspělé názory, a taky to, že mo-
hou mluvit perfektně anglicky. Myslím, že se
teď o politiku budu zajímat rozhodně víc než
dřív,“ doplnil Karel Lhotský. (ltmb)

Studenti usedli do křesel europarlamentu

Foto archiv VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou

Foto archiv Dimatex, s. r. o.

Festival Respektu k porodu i v Jablonci 
Světový týden respektu k porodu je celosvě-
tovou platformou věnovanou období těho-
tenství, porodu a raného rodičovství. 

V krátkém rozhovoru s Helenou Polákovou, za-
kladatelkou festivalu Respekt k porodu Jablo-
nec, přiblížíme jeho vznik i další související
činnost. 

Kde se vzala myšlenka na festival o těhoten-
ství, porodu a rodičovství v Jablonci?
Projekt Respekt k porodu Jablonec vznikl před
rokem s touhou podpořit svobodu a informova-
nost žen v období velice křehkém, neobvyklém
a přitom pro lidský život tak zásadním. Téma
porodů mě začalo zajímat už při studiu psycho-
logie, ale nejzásadnějším impulzem se stala až
moje vlastní zkušenost. Těhotenství, porod
a první měsíce mateřství jsem prožila na
Novém Zélandě, kde je systém péče o ženu a dí-
tě v tomto období považován za jeden z nejvy-
spělejších na světě. Moje zkušenost se pár mě-
síců po návratu setkala s návrhem na převzetí
organizace Světového týdne respektu k porodu
v Liberci. Ale protože jsem původem i srdcem
Jablonečák, bylo místo konání hned jasné.

Připojily se ke mně tři skvělé ženy a organizač-
ní tým byl na světě. 

Co festival přináší ženám a nastávajícím ro-
dičům na Jablonecku?
Cílem festivalu je zpřístupnění aktuálních in-
formací, podpory, příkladů dobré praxe a vy-
tvoření bezpečného prostoru pro sdílení zkuše-
ností. Dalším přínosem je propojení s místními
profesionálkami (porodní asistentky, duly, lak-
tační poradkyně, podpůrné skupiny) a zároveň
zviditelnění těchto odbornic aktivních v našem

regionu. Systém péče na Novém Zélandě mi
ukázal, jak mohou spolupracovat porodnice,
porodní domy a komunitní porodní asistentky
a ženy mohou mít svobodu volby. Naším přá-
ním je zprostředkovat ženám cesty k porodu
coby krásnému, transformujícímu zážitku. 

Kdo patří do organizačního týmu?
Jsme čtyři maminky malých dětí a přitom pro-
fesionálky v dané oblasti. Já jsem se vždy pro-
fesně věnovala lidskému zdraví – duševnímu
i tělesnému. Renata Loudová je známou a oblí-
benou jabloneckou dulou, provedla už mnoho
žen spokojeným porodem. Iva Klímová se vě-
nuje převážně ženám jako psychoterapeutka
a laktační poradkyně. Aika Jindrová je průvod-
kyní rituály a konstelacemi a v neposlední řadě
tvůrčím motorem našeho týmu. Na základě
svých bohatých zkušeností jsme se rozhodly
vytvořit v jabloneckém regionu ojedinělou plat-
formu pro vzdělávání, sdílení a nacházení od-
borné podpory během těhotenství, porodu
a šestinedělí. Letošní festival proběhne v termí-
nu 10.–23. 5. 2019. Více na www.cestanasvet.cz.

(hp/end)

Foto archiv Heleny Polákové



(24)

jablonecký měsíčník květen 2019

Do tûchto nádob lze v Jablonci nad Nisou tfiídit sklo

lze tfiídit i do podzemních kontejnerÛ 
na tûchto stanovi‰tích: 

u letního kina, autobusové nádraÏí,
Soukenná ul., RÛÏová ul., 

Arbesova ul., Rychnovská ul.

Papír,
plasty a sklo
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Sbûrny a v˘kupny surovin zapojené do systému 
odpadového hospodáfiství mûsta

•Pragometal Moravia, s. r. o.
Belgická ul.
Kontakt: 602 348 507
Provozní doba: pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin

•Kovo‰rot Group CZ, s. r. o.
Îelivského ul. 3a
Kontakt: 483 710 955
Provozní doba: pondělí–pátek 9.00–12.00 a 12.30–17.00 hodin, 
sobota 9.00–13.00 hodin

V Jablonci 
je rozmístěno 

13 kontejnerÛ
na kovy.
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Setkání s obãany 

S T A T U T Á R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.
úter˘ 7. kvûtna

Kokonín, Vrkoslavice – Kulturní dÛm Kokonín

ãtvrtek 9. kvûtna
·umava, Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· Na ·umavû

úter˘ 14. kvûtna
ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

20192019

Pohfiební sluÏba 
Marcela BartoÀová

NOVù OTEV¤ENO v Jablonci nad Nisou
Zaji‰Èujeme pohfiby v JBC za slu‰né ceny!

800 110 211 • www.ps-mb.cz
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec nad Nisou (vedle sociálky)



Ploché stfiechy
– zateplování stfiech 

– terasy – garáÏe
Tel: 602 433 662
izoplus@atlas.cz

www.izoplus.cz

jablonecký měsíčník květen 2019
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SK¤ÍNù LIBEREC 
– vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù 
pfiímo od v˘robce, 

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, 
slevy aÏ 35 %, 

KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû 
dodávky spotfiebiãÛ, 

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Vzorková prodejna v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz
www.vyroba-kuchyni.cz

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné, shrnovací.
POUZDRA od 4 500 Kã; OKNA, 

dvefie plast –40 %. 
Zamûfiení, odvoz 

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

V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã. 
BAZAR, v˘fiez zárubní.

POSEZENÍ PRO RADOST A MUZEUM 
âT PÁ SO 15–20, 

Objednáváme 
na Posezení s harmonikou,

kytarami a mandolínou, 
profi sushi, degustace vína 

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

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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
POZOR – NYNÍ NOVù: 

pfiepoãítáme a zlevníme Vám 
povinné ãi havarijní poji‰tûní 

– máme pro své zákazníky 
s poji‰Èovnami dohodnuté

SPECIÁLNÍ BONUSY!!!
certifikované brzdové centrum ATE

antikorozní nástfiik podvozku a dutin 
zn. DINITROL (profi práce)

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

Letní 22
Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY 
– PODZIM 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.

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

e-mail: abc.remesla@seznam.cz
www.abcremesla.cz

tel.: 724 026 747

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

EDUCA – vzdûlávací centrum
Prázdninové kurzy aj.

firemní kurzy, Word, Excel,
angliãtina, ‰panûl‰tina, nûmãina, 

francouz‰tina, ital‰tina
Kurzy daÀové evidence 
a mzdového úãetnictví.

HLEDÁME POSILU DO T¯MU
V KANCELÁ¤I.

www.educa-jbc.cz
602 505 288 

info@educa-jbc.cz
Ml˘nská 46a

Jablonec n. N.

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST 
REKRA s. r. o. 

nabízí:
– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií

– profesionální hloubkové ãi‰tûní 
ãalounûného nábytku, kobercÛ, 

sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu
DOPRAVA PO JABLONCI 

ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 

Tel.: + 420 483 389 185, mobil: + 420 724 493 033 
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.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

DÁRKOVÉ POUKAZY
na masáÏe, celostní terapie 

tûla a du‰e.
Novû léãebná holistická 

viscerální masáÏ,
napravuje funkce orgánÛ pÛsobením 

na membrány, terapie jizev.
Odblokování emocí, strachÛ, 

NLP, RU·.
ACCESS, BARS.
Bylinná poradna.
Ráli‰ová Pavlína, 

722 937 996

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

SATELITNÍ DOTACE! 
Na montáÏ nového satelitu 

jen za 300 Kã nebo naladûní karty 
se 100 programy. 

778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz

ANGLIâTINA S RODIL̄ M MLUVâÍM 
(z Anglie). 

Skupinové a individuální lekce.
Více info na: 

www.rupertbrow.cz 
tel. 608 889 845

e-mail: rupertbrow@gmail.com

REGENEA MASÁÎE PRO ÎENY 
sportovní, regeneraãní, 

relaxaãní,
klubov˘ mûsíãní pau‰ál od 580 Kã

Jablonec n. N.
tel. 724 103 797

regeneaklub@centrum.cz

V˘tvarná ‰kola Jablonec
ZÁPIS NA ·KOLNÍ ROK 2019/20

Zápis probíhá po cel˘ kvûten
V˘tvarné kurzy:

dûti od 6 do 15 let
studenti S· a V·

pfiíprava k talent. zkou‰kám
malování pro Ïeny

Kontakt a pfiihlá‰ení:
Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová

Podhorská 25a, Jablonec nad Nisou
tel.776 059 300

blankabrozova@gmail.com
www.blankabrozova.com/vytvarna-skola

f V˘tvarná ‰kola Jablonec

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

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

– fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E 
– profesní prÛkaz 

– kartu do digitálního tachografu
– praxi 

– spolehlivost
Nabízíme:

– nov˘ vozov˘ park
– mûsíãní pfiíjem 35-40.000 Kã

– tfiináct˘ plat
– pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
– pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
– stabilní pfiepravy a víkendy doma

Kontakt: 775 321 002

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

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

PEDIKÚRA
profesionální o‰etfiení nohou

Mírové nám.460/6 (nad soudem)
Jablonec nad Nisou
Tel: 723 383 334
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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 
PILOU17 

let na trhu17 
let na trhu

PILA SERVIS Jablonec n. N.
ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)

Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, prodej@fics.cz
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Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku nových automobilů Suzuki. 
Neváhejte a vstupte do světa SUZUKI ještě dnes.


