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Červen bude v Jablonci 
ve znamení hudby a sportu
Mít na něco talent nebo nadání je dar. Jen to ale větši-
nou nestačí. Aby člověk mohl něco skutečně dokázat,
musí hodně dřít, snažit se a soustředit se na svůj cíl.
Během června uvidíme v Jablonci nad Nisou mnoho
takových talentů a dříčů, ale také lidi, kteří mají srdce
na správném místě. 

Vezmeme to hezky popořadě. Dne 28. května začal
festival Jablonecké tóny, který nabízí více než čtyři
desítky kulturních zážitků. Stačí si jen vybrat, kdy
a kam zajít. V tomto případně půjde výhradně o hudeb-
ní talenty, zpěváky a zpěvačky, sbory, kapely a různé
virtuosy. Někteří jsou na scéně déle, jiní teprve začínají.
Jsem rád, že se v rámci festivalu představí i jablonecká
Základní umělecká škola, která pomáhá svým žákům
jejich talent rozvíjet tím správným směrem. Jak se jí
to daří, se můžete sami přesvědčit v průběhu června. 

V pátek 14. června se uskuteční tradiční koncert
proti násilí na seniorech. Staří lidé jsou velice zrani-
telnou skupinou obyvatel a je třeba si to připomínat.
V Městském divadle v Jablonci proto vystoupí Jožka
Černý s cimbálovou muzikou. Věřím, že tento výběr
udělá řadě našich seniorů radost. Součástí večera bude
také předání ocenění pro nejlepší pečovatelky a osob-
ní asistentky Jablonecká pečovatelka 2019. Práce pe-
čovatelky a osobní asistentky patří k opravdu náročným
profesím, které vyžadují mnoho trpělivosti a empatie.
Těší mě, že můžeme ty nejlepší pečovatelky ocenit a je-
jich velice záslužnou práci zviditelnit. 

Následovat bude Cena pro nadané. Ocenění dětí
a mladých lidí, kteří mají výjimečné studijní výsledky,

vynikají v nějakém umění či sportu nebo vykonali ně-
jaký výjimečný čin, proběhne 19. června 2019 v Měst-
ském divadle v Jablonci. Předchozí ročníky této akce
jsou důkazem, že máme na jabloneckých školách
opravdové talenty, šikovné a nadané žáky, kteří dělají
dobré jméno Jablonci i za jeho hranicemi. Jejich od-
hodlání je třeba podporovat všemi způsoby. Jsem pro-
to rád, že si jejich úspěchy a výjimečné činy budeme
moci během slavnostního večera připomenout.

A na závěr jedna významná sportovní akce, která je
zároveň největší sportovní akcí v České republice pro
tento rok. Liberecký kraj bude od 23. do 28. června
hostit Olympiádu dětí a mládeže, které se zúčastní na
4 tisíce sportovců a trenérů z celé ČR. Část olympiády
proběhne na sportovištích v Jablonci, včetně slavnost-
ního zakončení. Pro Jablonec je to trochu výzva. Vě-
řím však, že všechno zvládneme. Právě Olympiáda
dětí a mládeže byla odrazovým můstkem pro řadu
dnešních špičkových českých sportovců. Tak se určitě
přijďte podívat, jak jejich následovníci bojují o medaile.
Třeba i v Jablonci poprvé zazáří nějaká budoucí
hvězda. 

Po olympiádě nás čeká konec školního roku a zač-
nou letní prázdniny. Pro většinu z nás nastane čas do-
volených a odpočinku. Můžete ho třeba využít k roz-
voji nějakého svého talentu nebo k trávení času se
svými blízkými. V každém případě si prázdniny užij-
te dle svých představ.

David Mánek, 
náměstek primátora

Foto archiv Sport Jablonec, s. r. o.

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Zrod festivalu Jablonecké tóny (JT) nebyl asi
úplně jednoduchý?
Ano, festival volně navazuje na Rok české hud-
by a Město plné tónů. Ještě v lednu to vypada-
lo, že bude Město plné tónů pokračovat, ale
v únoru nastal zlom. Přišly komplikace s ná-
zvem a logem festivalu, které si nárokovala
soukromá osoba, což nás přimělo k radikální-
mu kroku. Soudní přetahovaná byla v tu chvíli
nemyslitelná, proto padlo rozhodnutí na změnu
názvu i loga. 

V čem je festival JT ještě jiný?
Jablonecké tóny pro rok 2019 budou čistě hu-
dební. Škála hudebních představení je tak širo-
ká, že zasahuje prakticky všechny generace. Tou
největší změnou by mělo být, že v případě dob-
rého počasí, budou všechna vystoupení, kromě
koncertů v kostelech, venku. Počítáme samo-
zřejmě i s mokrou variantou. Vedle toho jsme se
posunuli také k tomu, že naprostá většina kon-
certů bude zdarma. Dříve jich bylo zpoplatněno
více. Zásadní změnou je také to, že ze seznamu
spoluorganizátorů vypadlo Městské divadlo
v Jablonci. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale prá-
vě pracovník divadla podal návrh na registraci
ochranné známky k logu a názvu akce Město pl-
né tónů a nárokoval si neakceptovatelné peníze,
pokud bychom název a logo chtěli používat dál.

Jak taková spolupráce na festivalu probíhá?
Všichni spoluorganizátoři, Jablonecké kulturní
a informační centrum, Eurocentrum a základní
umělecká škola, vybírají interprety, které si ná-
sledně vzájemně odsouhlasíme. Naším cílem je
postihnout co nejširší škálu hudebních žánrů
a nabídnout návštěvníkům jedinečnou možnost
zdarma vidět a slyšet jednotlivce i kapely, které
hrají nejen u nás, ale často po celé Evropě.
Mnozí přijedou tento rok pouze do Jablonce.
Statutární město Jablonec nad Nisou na akci
poskytuje většinu finančních prostředků, zajiš-
ťuje propagaci a podmínky pro konání festi-
valu. 

Festival zahájil Prague Cello Quartet. Proč
jste vybrali zrovna tento soubor?
Prague Cello Quartet je jedinečný český sou-
bor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízejí
koncertní show složenou nejen ze známých
skladeb klasických mistrů, ale také z populár-
ních filmových melodií nebo jazzových, popo-
vých či rockových hitů. To vše v originální
úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástro-
je. Jejich vystoupení jsou nejen o poslechu, ale
je to také vizuální zážitek s humorem a nad-
sázkou. Přesně někoho takového jsme na za-
hájení potřebovali, protože vystihuje myšlenku
festivalu.

Na který z dalších koncertů se vy osobně nej-
více těšíte?
Těším se na všechny koncerty, pokud však
mám vypíchnout, tak velmi zajímavá je pro mě
rodačka z Jablonce nad Nisou Marta Kloučková
a závěrečný koncert na mole, jehož téma a celý
koncept bych nechal jako velké překvapení. 

Co plánujete do dalších ročníků? 
Letos jsme neměli na přípravy moc času. Pro
následující ročníky bychom rádi navázali na to
dobré. Pokud se nám podaří zasáhnout ještě
větší množství žánrů, tak to bude skvělé. Dále
bychom chtěli festival rozšířit do více míst
v Jablonci, kde bychom chtěli nabídnout kon-
certy a vystoupení pro všechny generace. Už
nyní hledáme interprety pro příští ročník a bu-
deme rádi za tipy, koho by Jablonečané chtěli
vidět. Třeba se nám zadaří nějaký tip realizo-
vat, pokud to bude v našich, především finanč-
ních možnostech. Adéla Říhová

O festivalu
Hudební festival Jablonecké tóny se koná od
28. května do 13. září 2019. Cílem festivalu je
oživit ulice Jablonce nad Nisou hudbou různých
žánrů. Koncerty se konají převážně na Mírovém
náměstí a letní scéně Eurocentra. Za hudeb-
ním zážitkem je možné zajít i do jabloneckých
kostelů, na molo jablonecké přehrady nebo na-
příklad na náměstí Dr. Farského. U většiny ze 41
akcí je vstup zdarma, zpoplatněny jsou pouze
koncerty Holky Elky (30. 5., Klub Na Rampě)
a Phoenix Musicae (31. 5., kostel sv. Anny).

Hlavním organizátorem festivalu je statutární
město Jablonec nad Nisou, spoluorganizátory
jsou Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jablo-
necké kulturní a informační centrum a Základní
umělecká škola Jablonec nad Nisou. Finančním
partnerem projektu je společnost KBS Secu-
rity. Festival se koná pod záštitou náměstka
primátora Davida Mánka.

Více informací o festivalu najdete na Facebooku
www.facebook.com/jablonecketony a interne-
tových stránkách www.jablonecketony.cz.
Kompletní program festivalu je také v letáku,
který je přílohou Jabloneckého měsíčníku.

Jablonecké tóny zasáhnou
všechny generace

Říká se, že Jablonec nad Nisou je městem skla a bižuterie nebo například
sportu. Od konce května do poloviny září bude také městem hudby.
28. května 2019 na letní scéně Eurocentra startuje hudební festival Jablonecké
tóny, jehož cílem je do ulic Jablonce dostat více hudby a zábavy i možností
k setkávání se s přáteli. Organizátoři festivalu v čele se statutárním městem
Jablonec nad Nisou pro obyvatele a návštěvníky města připravili více než čtyři
desítky kulturních zážitků. Co předcházelo zrodu festivalu Jablonecké tóny
a na co se můžeme těšit, nám přiblížil náměstek primátora pro oblast
humanitní David Mánek, který převzal nad festivalem osobní záštitu. 

Náměstek primátora David Mánek poskytuje rozhovor po tiskové 
konferenci k představení nového projektu a loga Jablonecké tóny.

Foto Radka Baloghová
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Setkání s občany dotčených ulic
čtvrtek 13. června 2019

malý sál Eurocentra Jablonec
od 17.00 hodin

Stavební činnost, která je naplánovaná do roku
2023, bude velmi složitá na koordinaci, proto
vznikl velmi podrobný harmonogram. „Jak už
jsme upozornili v minulém vydání Jablonecké-
ho měsíčníku, stavební ruch se razantně do-
tkne ulic Budovatelů mezi poliklinikou a Nisou,
ulic Poštovní, Kostelní i Soukenné a náměstí
Anenského a Dolního,“ vysvětluje náměstek
pro rozvoj Jakub Chuchlík. 

Letošní stavební sezona se bude týkat hlavně
ulic Poštovní a Budovatelů. „Tam se bude re-
konstruovat jednotná kanalizace, vodovodní
řad i plynové potrubí a budovat nová dešťová
kanalizace, s níž se souběžně bude měnit kana-
lizace jednotná. Stavba je rozdělená do tří etap,
které se budou částečně překrývat, a probíhat
bude od července do listopadu,“ pokračuje ná-
městek. 

Od 1. července bude uzavřená křižovatka uli-
ce Budovatelů–Poštovní, včetně části ulice Poš-

tovní mezi křižovatkami s ulicí Jehlářskou
a s ulicí Budovatelů. Současně začnou práce na
opravě mostu přes Lužickou Nisu mezi lázněmi

a Tyršovými sady tak, aby v tomto měsíci ne-
bránily průjezdu tramvaje na konečnou.
Objízdná trasa povede od Liberce z křižovatky
s ulicí Budovatelů dále ulicí Libereckou a ko-
lem OC Central, ulicí Kostelní na křižovatku
s ulicí Soukennou a Budovatelů. Ve směru od
Železného Brodu povede objízdná trasa na
Liberec již ulicí Skřivánčí, částí ulice Vodní
s odbočením do ulice U Nisy a s levým odboče-
ním do ulice Budovatelů. Zbývající část ulice
Vodní bude od semaforů na ulici Liberecké jed-
nosměrná pro vozidla jedoucí ve směru od
Liberce na Prahu.

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. Také v této fázi se bude stá-
le využívat již zmíněná objízdná trasa. Do kon-
ce listopadu vzniknou na rozkopaných místech
provizorní povrchy, aby ulice mohly být před
zimou znovu otevřené a mohla v nich probíhat
zimní údržba. Uzavírky a stavba budou pokra-
čovat od března 2020. (jn)

První část uzavírky 
potrvá do konce listopadu

Už od 1. července čeká Jablonec nad Nisou poměrně rozsáhlá uzavírka
v okolí současné otočky tramvaje. Započne tak první etapa oprav sítí,
stavby dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží, výměny jednotné
kanalizace a prodloužení tramvajové trati k budoucímu terminálu
v Kamenné ulici. Stavba a uzavírka potrvá do konce listopadu.

Objízdné trasy
objízdná trasa od 1. 7. 2019 směr Praha

jednosměrný úsek směr Praha

objízdná trasa od 1. 7. 2019 směr Liberec

jednosměrný úsek směr Liberec

objízdná trasa od 1. 7. 2019 přes centrum

uzavírka 2019
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Rozhodnutí o odstranění stavby, na základě
kterého došlo k demolici zámečku, podle sta-
vebního úřadu nenabylo právní moci, bourat se
tedy nesmělo. „Osobně jsem za město podal od-
volání proti tomuto rozhodnutí 10. dubna 2019
prostřednictvím datové schránky,“ zdůrazňuje

primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa
a dodává: „Odmítám proto tvrzení, že by město
pro záchranu zámečku nikdy nic neudělalo.
Přestože se nejedná o majetek města, podniklo
řadu kroků a ústupků pro jeho záchranu.“
Město v letech 2008–2011 například prodalo

pozemky potřebné pro výstavbu stávající vý-
robní haly společnosti Malina Safety, nechalo
změnit územní plán i vytvořit návrhy, jak by
mohla být Schlaraffie do průmyslového areálu
zakomponována. Vše po dohodě s majiteli zá-
mečku výměnou za to, že ho nezbourají.

Ještě 7. května 2011 vyšel na iDNES.cz článek
s titulkem U zámečku v Jablonci se začne sta-
vět moderní komplex s citací ředitele společ-
nosti Malina Safety Radka Maliny: „Nejprve se
postaví moderní komplex a pak teprve přijde
řada na opravu zámečku.“ Majitelé zámečku
ale následně začali opět vyvíjet snahy směřují-
cí k demolici.

Na podzim 2018 přišel zlomový okamžik
V říjnu 2011 proto podal Miloš Krčmář na Mi-
nisterstvu kultury ČR návrh na prohlášení ob-
jektu tzv. Schlaraffie za kulturní památku, čímž
se další kroky vedoucí k demolici zámečku od-
dálily až do roku 2018. Po vleklých soudních
sporech Městský soud v Praze potvrdil původní
rozhodnutí ministerstva, že se Schlaraffia kul-
turní památkou nestane.

Od listopadu 2018 jednalo vedení města
s majiteli zámečku Schlaraffia několikrát.
„Navrhovali jsme směnu zámečku za navazují-
cí městské pozemky a prostorovým schématem
jsme doložili možnost rozvoje areálu společ-
nosti při zachování zámečku. Majitelé však na

naše návrhy nepřistoupili a trvali na demolici
většiny objektu se zachováním vstupní části,“
rekapituluje náměstek pro rozvoj města Jakub
Chuchlík.

Ani nové vedení města však s majiteli kom-
promisní řešení situace nenašlo. „Za to, že
opraví torzo svého majetku, požadovali před-
nostní právo pro nákup rozsáhlých pozemků
v okolí areálu společnosti. Na to město nemohlo
přistoupit. Tento závěr se termínově potkal se
lhůtou pro odvolání k rozhodnutí o demolici,
kterou město dle zákona využilo,“ vysvětluje
Jakub Chuchlík. 

Bourání bylo nebezpečné
Kusy objektu při demolici skončily až na míst-
ní komunikaci vedoucí k autobusovému nádra-
ží, kde se v sobotu konají pravidelné trhy. 

„Obrací se na nás občané s tím, že jim praktic-
ky za zády padaly trosky budovy. Domníváme
se tak, že mohlo dojít k jejich bezprostřednímu
ohrožení. Z toho důvodu ještě zvažuji podání
trestního oznámení,“ uzavírá primátor Kroupa. 

(ař)

Město se snažilo
Schlaraffii zachránit

V sobotu ráno 11. května 2019 byl částečně zbourán zámeček Neysseburg
u autobusového nádraží. Statutární město Jablonec nad Nisou, resp.
město Jablonec nad Nisou, se o záchranu zámečku, který je známý pod
názvem Schlaraffia, snažilo dlouhodobě. Jeho majitelům vyšlo několikrát
vstříc, aby se objekt zachoval a zároveň mohl být součástí výrobního
areálu společnosti Malina Safety. 

Foto Milan Bajer, 2011

Studie architekta Libora Sommera na začlenění tzv. zámečku
do nově vybudovaného komplexu obchodního, výrobního
a administrativního centra. Zdroj architekt Libor Sommer

Studie architekta Jakuba Chuchlíka na začlenění 
tzv. zámečku do nově vybudovaného komplexu 

obchodního, výrobního a administrativního centra. 
Zdroj architekt Jakub Chuchlík

Foto archiv MMJN
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Historii zámečku připomene výstava
V letošním roce uplyne 160 let od doby, kdy
skupina umělců a milovníků umění založila
v Praze společnost Schlaraffia. Její ideály se
záhy rozšířily do dalších měst střední Evropy
a před 110 roky našly nadšené stoupence také
v Jablonci nad Nisou. 

Čas rozkvětu Šlarafie zde připomínal romantic-
ký šlarafský „zámeček“ zvaný Neysseburg, o je-
hož záchranu se v posledních letech marně za-
sazovala jablonecká veřejnost i místní kulturní
osobnosti. I proto je povědomí o Šlarafii na
Jablonecku větší než kdekoliv jinde. Přispěla
k tomu také výstava pořádaná Městskou galerií
MY v roce 2009. Jelikož se setkala s upřímným
zájmem návštěvníků, koná se po deseti letech,
po dlouhé přípravě a v obměněné podobě zno-
vu. 

V Jablonci se o založení Schlaraffie zasloužil
iniciátor stavby městského divadla bankovní
ředitel Richard Näbe. Od roku 1909 se v jablo-
necké šlarafské říši Preciosa Iserina sdružovaly
osvícené a společensky vážené osoby, které
kromě přátelství spojovaly vznešené ideály za-
ložené na upřímném vztahu k umění, opravdo-
vé humanitě a smyslu pro zvláštní humor. 

Členy jablonecké Šlarafie byli například sta-
rosta K. R. Fischer, ředitel městského divadla
J. Weninger, malíř D. Brosick, architekt A. Tha-
merus, spisovatelé A. Wildner či H. Schwan, he-
rec K. Felmar, zakladatel lázeňského sanatoria
v Pasekách G. Glettler, význační podnikatelé
R. Haasis, H. Hoffmann, J. Schindler, F. Dub,
H. Löbl a mnoho dalších. Všichni tito lidé při-
spěli k rozvoji města a dosáhli významných
úspěchů v různých oblastech lidského konání.

Sídlem jejich společenství se stal historizující
„zámeček“ s bohatě vyzdobeným rytířským sá-
lem. Svobodomyslná Šlarafie zanikla v Jablonci
s nástupem fašismu. 

Výstava začíná v rozjitřené atmosféře způso-
bené svévolným pobořením někdejšího sídla
jablonecké Šlarafie. Těžko se vžít do pocitů to-
ho, kdo neváhá zničit historickou památku,
o jejíž zachování dlouhodobě projevovalo
upřímný zájem tolik lidí. Vždyť každý, kdo se
považuje za součást lidského společenství, se
snaží, aby po něm zůstalo něco pozitivního, aby

se nezapsal černým písmem do historie města,
kde žil. Každého normálního člověka těší, když
může svým činem udělat radost druhým, ne
když dělá pravý opak. 

V letošním roce uplyne 110 roků od doby, kdy
bylo v Jablonci nad Nisou postaveno sídlo míst-
ní Schlaraffie. Vybudovali ho ve zlaté éře dějin
města nejvýznamnější místní podnikatelé. 

V této souvislosti je dobré si připomenout ži-
votní zásady, kterým se šlarafové snaží dostát.
Každý by měl v první řadě věřit sám sobě a své-
mu svědomí, které mu – není-li zkažené – dává
orientaci ve společných lidských hodnotách.
Vážit si dědictví otců a ochraňovat je, ctít práci
druhých a kulturní odkaz předchozích genera-
cí. Mít vnitřní sílu, která ho pohání, a duševní
velikost, která mu pomáhá zorientovat se v slo-
žitém světě a najít správný směr.

Je ironií osudu, že v souvislosti s památkou
šlarafské historie v Jablonci nad Nisou byly
uvedené životní zásady demonstrativně ignoro-
vány.

Při pohledu na zbytečně zničenou památku
přepadne mnohé lítost či zlost. Všichni, kdo se
upřímně snažili o její záchranu, však mohou
mít čisté svědomí. 

Pod šlarafským heslem „In arte voluptas!“,
velebícím umění, se v Městské galerii MY koná
od 7. června do 15. září 2019 výstava přibližují-
cí vznik a dějiny tajuplné Schlaraffie, organiza-
ce působící po celém světě do dnešních dnů.
Bude možné si prohlédnout mnohé unikátní
předměty ze sbírek muzeí i soukromých sběra-
telů. Na zahájení výstavy 6. června budou pří-
tomni středověcí rytíři, interpreti šlarafských
písní i skuteční šlarafové. (MGMY)

Akvarel Dominika Brosicka

Nové vedení se poprvé setkalo s občany
V květnu skončil první cyklus setkání, kdy se
potkávali lidé s primátorem Milanem Kroupou,
náměstky Jakubem, Chuchlíkem, Davidem
Mánkem a Štěpánem Matkem a uvolněným
radním pro územní a strategické plánování
a participaci Petrem Klápště i odborníky z řad
úředníků v sedmi lokalitách města. Kromě
toho jednou měsíčně otevírá primátor Jablo-
nečanům dveře své kanceláře po celý den. 

V centru města se debata logicky stočila na bu-
dování prodloužené tramvajové trati. Přítomní
diskutovali o jejím využívání, zda jsou peníze
vložené do stavby smysluplně či nikoli. Pro-
bíraly se uzavírky, které město sevřou postupně
až do roku 2023 a jak bude město o nich infor-
movat. „Informace jsou důležité, proto se nej-
dříve sejdeme k uzavírce, která začne s prázd-
ninami,“ konstatuje náměstek Jakub Chuchlík
(více na toto téma na str. 3).

Obyvatele Proseče zase trápí kvalita vody
v jejich studních, setrvání či stěhování sběrné-
ho dvora, kvalita silnic a absence chodníků.
A tématem číslo jedna je pro Prosečské zastavi-
telnost území. „Město má rozsáhlé pozemky
u ulic U Tenisu a Široké, kde stavět bytové do-
my nechce. Pokud na Proseči nebude sběrný
dvůr, měla by zde být zástavba, ale maximálně
rodinné domy, ne sídliště,“ podotýká uvolněný
radní Petr Klápště.

V Rýnovicích se hodně mluvilo o špatném
stavu komunikací na Staré Osadě, což j letiý
problém. Tím z nejvíce palčivých je nebezpeč-
ně umístěná autobusová zastávka v Cihelné
ulici. „Jablonec jedná s odpovědnými orgány
Libereckého kraje, aby vybrané spoje zajížděly
na zastávku Lukášov, Koruna, s ohledem na
bezpečnost občanů, kteří musí nyní vystoupit
na zastávce Lukášov, Cihelná a jít po velmi fre-

kventované komunikaci zpět. Jednání se vedou
od podzimu, KORID LK hledá i alternativy,
např. prodloužení trasy MHD Liberec,“ tvrdí
jednatel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Největší bolestí Mšena je parkování. Místní
poukazovali na potřebu revitalizace sídliště
i obnovu zeleně. Primátor Milan Kroupa přišel
s návrhem: „Zajímalo by mě, kdybychom vám
poskytli prostředky na základě nějakého plánu,
zda byste měli zájem spolupracovat. Vize je ta-
ková, že bychom rozparcelovali prostor, dodali
materiál a dřeviny a vy byste je zasadili a starali
se o ně.“ Stejný návrh přednesl primátor Krou-
pa také na Šumavě, kde se setkal s daleko větší
vstřícností než ve Mšeně. 

Kokonínskému setkání vládl Petřín a dotazy
na to, proč už není dominanta města výletní
restaurací, ale ubytovnou zahraničních dělní-
ků. „Petřín je soukromá nemovitost, o kterou
mělo zájem dost kupců, ale odradí je cena,“
brání město Kroupa. Dagmar Šrytrová, vedoucí
stavebního úřadu, dodává: „V roce 2002 byla
kolaudována restaurace včetně nástavby a pří-
stavby na hotel. Na konci června plánuje sta-
vební úřad kontrolní prohlídku objektu.“ 

Také obyvatele Šumavy trápí nedostatek par-
kovacích míst. A tak navrhli parkovací dům.
„Parkovací domy jsou drahé, snažíme se parko-
vání řešit, ale prostory jsou limitované, Nechce-
me obětovat zeleň, která je pozitivní vlastností
všech sídlišť, proto se parkovací plochy budou
dělat šetrněji k životnímu prostředí, ne jen as-
faltové plochy,“ vysvětluje Jakub Chuchlík.

Na Žižkově Vrchu pak obyvatelé přednesli
výčet míst, kde je nedostatečná zimní údržba
a jarní úklid. Upozorňovali na nepořádek
a místa, jež je nutné opravit. K podobným pro-
blémům je však nejlepší a nejrychlejší využít
aplikaci Lepši Jablonec. Stačí si zdarma stáhnout
aplikaci Jablonec v mobilu, vyfotit konkrétní si-
tuaci, přiřadit jí GPS souřadnice, vyplnit jméno,
příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu
a odeslat. Pokud se poloha nepřiřadí automatic-
ky, lze ji zadat z mapy. Stav svého požadavku
pak mohou lidé sledovat v podstatě on-line.
„Službu lze využít i z webu, kde na mapě určí-
te místo a můžete přidat obrázek či jinou přílo-
hu. Stačí kliknout na banner Lepší Jablonec na
úvodní straně www.mestojablonec.cz,“ doplňu-
je webmaster magistrátu Petr Vitvar. Podrobné
zápisy z jednotlivých setkání jsou na městském
webu. 

K další komunikaci mezi občany a radnicí
slouží také otevřené dveře k primátorovi. Druhé
možnosti sdělit své názory či problémy využilo
ve středu 15. května 14 návštěv. „Někdy stačí je-
den telefonát, jindy je to běh na delší trať. Po-
kud je to v mých silách, rád lidem pomohu, za-
řídím a domluvím se na řešení. Taková práce
primátora mi dává smysl a motivuje mě,“ říká
Kroupa. Příští možnost bude 12. června opět od
8 do 22 hodin. Na schůzku je třeba se objednat
předem, a to na telefonním čísle 483 357 184
nebo e-mailu hujerova@mestojablonec.cz. (jn)

Primátora statutárního města Milana Kroupu v rámci
dne otevřených dveří navštívili také mladí

Jablonečané. Foto Jana Hajná
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Cyklisté bývají tradičně řazeni mezi nej-
ohroženější účastníky silničního provozu.
Zkušenost z řady evropských států ovšem
dokazuje, že tomu tak nemusí být. Projekt
Týmu silniční bezpečnosti Na kole jen s přil-
bou míří opět do Jablonce. 

„Odhaduje se, že v českých domácnostech je na
4 miliony jízdních kol. Pravidelná jízda na kole
prokazatelně zlepšuje zdravotní stav a přispívá
k prodloužení délky života,“ říká koordinátor
projektu Ladislav Slánský.

Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vy-
plývá, že největší nebezpečí hrozí starším cyk-
listům na křižovatkách, kdy odbočují doleva či
dávají přednost v jízdě. Rizikové je pro řadu
z nich i samotné ovládání jízdního kola. 

Nadprůměrné zastoupení mají senioři i ve
statistikách smrtelných nehod bez zapojení ji-
ného účastníka silničního provozu. Velkým
problémem je i špatná viditelnost starších cyk-
listů, neboť si libují v tmavé barvě oblečení. 

„Nejen jízda na kole, ale i na in-line bruslích
je bez náležitých ochranných pomůcek vysoce
rizikovým sportem a zábavou. Městská policie
proto apeluje na všechny sportovce, aby vždy
všechna rizika zvážili a pomůcky používali.
Ještě důležitější je to samozřejmě u dětí,“ zdů-
razňuje ředitel Městské policie Jablonec nad
Nisou Roman Šípek.

Na kolo zásadně bez alkoholu
„Záleží ale především na cyklistech samotných,
nakolik budou na silnicích v bezpečí. Přede-
vším se musí před každou jízdou přesvědčit, že
je jejich jízdní kolo v řádném technickém stavu
a splňuje požadavky na předepsanou povinnou
výbavu,“ vysvětluje Ladislav Slánský s tím, že
když už nasednout na kolo, tak zásadně bez al-
koholu. 

Už po jednom malém pivu je cyklista vysta-
ven až šestkrát většímu riziku účasti v doprav-
ní nehodě se zraněním. Naopak je třeba za ří-
dítka usedat s helmou na hlavě. Snižuje se tak
riziko smrtelného poranění hlavy o dvě třetiny,
nebezpečí poranění obličeje klesá o rovnou
jednu třetinu.

Tým silniční bezpečnosti budete moci potkat
i v Jablonci, a to na Dni IZS 28. června nebo
v průběhu léta na jablonecké přehradě. Pokud
s nošením přilby, když vyrážíte na kolo, stále
někdy váháte, zástupci týmu vás přesvědčí, že
děláte ohromnou chybu. (ař)

Na kole jen s přilbou a bez alkoholu!

Občané Jablonce mají možnost nechat si
zdarma naštěpkovat větve přímo na své za-
hradě. Tuto službu si mohou objednat pro-
střednictvím Technických služeb Jablonec nad
Nisou, s.r.o. (e-mail: tsj@tsj.cz, tel.: 775 790
304).

Štěpkovač větví byl pořízen v loňském roce
v rámci dotačního projektu Kompostéry pro ob-
čany města Jablonec nad Nisou spolufinanco-
vaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životního pro-
středí.

„Dřevní štěpka je vhodná pro umístění do za-
hradních kompostérů, kde napomáhá správné-
mu rozkladu. Pro správné kompostování je
ideální co nejrůznorodější směs materiálů.
Každý má totiž jiné vlastnosti,“ říká Barbora
Šnytrová z oddělení správy místního hospodář-
ství.

U kompostování platí, že dusíkaté materiály
(posečená tráva, zbytky z kuchyně, hnůj, trus,

posklizňové zbytky ze zahrady atd.), které jsou
většinou měkké, šťavnaté a zelené, se musí smí-
sit s uhlíkatými (dřevní štěpka, piliny, hobliny,
listí, sláma atd.), které jsou většinou tvrdé, hně-
dé a suché. „Teprve pak dochází k efektivnímu
tlení, nikoli zahnívání, které je spojeno s nepří-
jemným zápachem,“ upozorňuje Šnytrová.

Štěpka se dá také rozprostřít do keřových
a stromových výsadeb v zahradách jako deko-
rativní mulčovací materiál, který vyniká dlou-
hou životností. Zabraňuje klíčení plevelů, tím
umožňuje nahradit užívání chemických herbi-
cidů, které negativně působí na vlastnosti půdy.
Udržuje půdní vlhkost zabraňováním odparu
vody z půdy. Chrání před mrazivým počasím
a naproti tomu i před extrémně vysokými tep-
lotami v letním období.

Suchou dřevní štěpku lze samozřejmě použít
také jako palivo pro vytápění. 

(end, bš)

Štěpkování větví pro občany

V květnovém vydání Jabloneckého měsíční-
ku jsme vás informovali o participativním
rozpočtu města, do kterého jablonečtí obča-
né mohou navrhovat své projekty. Ty jsou
zaměřeny na zlepšení prostranství, na ob-
jekty v majetku města, na veřejné kulturní
nebo společenské akce. Nyní přidáváme
praktické informace, kdo, kdy a jak může
projekt zaslat.

V první řadě musíte být starší 15 let a s trvalým
bydlištěm v Jablonci. Váš projekt musí podpořit
alespoň patnáct občanů města. Dále je dobré
vědět, za jakou částku bude váš nápad možné
realizovat. Pro pilotní rok 2019 je vyhrazena
částka 1 milion korun, která je rozdělena podle
městských čtvrtí. Minimální částka na jeden
projekt je 10 tis. korun, maximální pak 100 tis.
korun.

Formulář ke stažení na webu
Formulář žádosti je ke stažení pouze na webu
města www.mestojabloenc.cz, viz obrázek. Po
rozkliknutí odkazu naleznete potřebné infor-
mace. V části Harmonogram je odkaz Jak při-
hlásit svůj projekt. Po rozkliknutí a srolování
níže, jsou dva odkazy na formuláře, a to na par-
ticipativní rozpočet a podpisový arch.

Žádosti do konce června
Pro úspěšné zařazení projektu musí navrhova-
tel doručit i formulář s podpisy patnácti obča-
nů. Součástí popisu projektu musí být zejména
přesná lokalizace a prostorové požadavky na
realizaci. „Může se stát, že si nejste jistí, zda se
jedná například o pozemek města, nebo nevíte,
jak určit přesnou cenu projektu. Přesto žádost
podejte. Magistrát má dva měsíce na kontrolu
a dotažení záměru spolu s vámi. V případě nut-
nosti bude kontaktovat navrhovatele úředník
magistrátu, který dané problematice nejlépe

rozumí, a společně se pokusí vyřešit nedostatky
žádosti,“ říká uvolněný člen rady města Petr
Klápště. 

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adre-
su participativni-rozpocet@mestojablonec.cz. 

Vše vyvrcholí na podzim, kdy občané budou
o jednotlivých návrzích hlasovat. Projekty, které
se v dané čtvrti v hlasování umístily nejlépe,
budou až do výše vyčleněného rozpočtu v roce
2020 realizovány. Realizaci úspěšných projektů
zajišťuje na vlastní náklady město. 

(hj)

Svým nápadem můžete oživit město

Foto Jiří Endler

Foto Jana Hajná

Foto Barbora Šnytrová
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Popravdě, současné vedení není první, které
vzhled přehradních břehů a blízké okolí vodní
nádrže zajímá. Pokoušeli se o to v minulosti už
mnozí. „Existuje několik velkých studií zabýva-
jících se proměnou okolí jablonecké přehrady,
mnoho nápadů a podnětů se opakuje,“ potvr-
zuje městský architekt David Pavlišta s tím, že
nyní je třeba vybrat ty relevantní a zasadit je do
současného ekonomického a společenského
rámce. „Ze zpracovaných materiálů jsme vy-
brali spíše drobné zásahy než velkolepé vize.
Nyní máme navržená místa pro umístění stán-
ků občerstvení, objektů zázemí, dětských hřišť,
work-out zón, veřejných grilů apod.,“ dodává
architekt. 

Pavlišta dále poukazuje na současný fakt, že
některé stánky a zázemí vznikají živelně, bez
promyšleného umístění a vzhledu. Nechvalně
známým příkladem je starý stánek, obvykle
v minulosti používaný jako trafika, který se vy-
zdobený pruhy objevil pod budovou Povodí
Labe, a to bez řádného povolení stavebního
úřadu. „To chceme změnit. Připravujeme no-
vou jednotící podobu stánků, kterou vybereme
designerskou soutěží,“ informuje Pavlišta. Tuto
koupací sezonu to ještě nebude. Letos se bude
chystat projektová příprava záměrů. „Postupně
si však Jablonečtí budou moci všimnout drob-
ných detailů, oprav a udržovacích prací, jako

jsou chodníky, zábradlí a podobně,“ dodává
David Pavlišta.

Do podoby přehradních břehů však může za-
sáhnout každý, koho okolí nádrže zajímá.
„Otevíráme veřejnou diskuzi o tom, co nám na
přehradě chybí nebo co by se mělo zlepšit. Už
ve stánku u přehrady jsme od kolemjdoucích
sbírali náměty. Tím hlavním zdrojem podnětů
od veřejnosti však bylo setkání v jídelně
Základní školy v Mozartově ulici ve Mšeně,“
konstatuje uvolněný radní pro územní a strate-
gické plánování a participaci Petr Klápště. (jn)

Okolí přehrady Mšeno
bude krásnější
Neexistuje asi Jablonečan, který by neměl rád zdejší přehradu. Ať už je
rybář, milovník procházek kolem vody či letních radovánek. Případně
otužilec, který si kvůli koupeli vyseká v ledu bazén. Jakmile se počasí
umoudří natolik, že je příjemné posedět venku, chodí k přehradě mnozí
také na pivo s přáteli. A právě okolí přehrady, vzhled mobiliáře na jejích
březích, je jedním z témat, které vedení radnice chce řešit. 

Setkání
Ve středu 22. května se sešli 

Jablonečané ve školní jídelně ZŠ
Mozartova na 1. plánovacím setkání 

k okolí přehrady. V příštím vydání 
příneseme podrobnosti. 

Koupací sezona u jablonecké přehrady
začíná 1. června a trvá do 1. září. 

Provoz toalet, úklid, likvidace odpadu,
služby vodních záchranářů, údržba zeleně

a mobiliáře stojí městskou pokladnu 
každoročně téměř 3 miliony korun. 

Koupací sezona 2019 začíná
Vodní nádrž Mšeno spravuje Povodí Labe,
město prostřednictvím technických služeb
a pracovníků veřejně prospěšných prací
udržuje zeleň, cyklo a in-line stezky, sporto-
viště a dětská hřiště ve svém vlastnictví. 

Psi mají do první přehrady 
v létě vstup zakázaný
K vodě chodí mnoho lidí se svými psími kama-
rády, jimž by také rádi dopřáli osvěžení v let-
ních vedrech. Tady však platí omezení, a to na
tzv. první přehradu, kde se psi nesmí koupat od
1. 5. do 31. 8. 

„Dodržování zákazu kontroluje a na bezpeč-
nost cyklistů i in-line bruslařů dohlíží městská
policie, která s Vodní stráží chystá společné
hlídky proti vodním pytlákům,“ připomíná ře-
ditel městské policie Roman Šípek.

Vyhláška vychází vstříc jak majitelům psů,
tak ostatním občanům. V období květen–září
mohou psi využívat pouze II. a III. přehradu.
V I. nádrži je v této době koupání psů zakázá-
no. „Ve vyhlášce jsou také vyhrazené plochy
pro volný pohyb psů, ovšem včetně časového
vymezení – v parku pod hrází a na Tajvanu se
psi mohou bez vodítka proběhnout mezi 19.30
a 7.30, tedy ráno a večer,“ shrnuje vyhlášku ve-
doucí oddělení právního a veřejných zakázek
Jiří Kučera, který dodává, že od září do dubna,
kdy lidé přehradu ke koupání využívají zcela
minimálně, mohou psi do vody i v první pře-
hradě.

Kruhy i lana jsou v bednách
Záchranáři Vodní záchranné služby ČČK jsou
během sezony na přehradě denně od 9 do 19
hodin a v případě potřeby jsou připraveni po-
skytnout pomoc. Dohlíží také na dodržování
zásad chování návštěvníků přehrady. Zásady
i kontakty na záchranné složky jsou uvedené
na sedmi informačních tabulích kolem přehra-
dy. V pěti bednách v jejich blízkosti jsou pak po
dobu letní sezony uložená lana a záchranné
kruhy.

Odpadkové koše často neodolají 
útoku vandalů
Kolem přehrady je celkem osm veřejných toa-
let a čtyři sprchy, které udržují technické služ-
by. Otevřené jsou od 8 do 20 hodin a jejich uží-
vání je zdarma. Aby nedávno obnovené toalety
na Tajvaně ušly zásahům vandalů, hlídají je
pracovníci veřejně prospěšných prací. Od toalet
v blízkosti stánků s občerstvením mají provo-
zovatelé klíče, aby hosté měli přístup i po
osmé večerní.

Stejně jako o sociální zařízení, i o úklid a li-
kvidaci odpadků se starají Technické služby
Jablonec nad Nisou. Kolem přehrady je pětatři-
cet odpadkových košů. „Ačkoliv tu byl instalo-
vaný poměrně bytelný mobiliář, přesto každý
rok musíme odpadkové koše opravovat nebo
vyměňovat, protože je stále nějací vandalové
ničí,“ říká Štěpánka Gaislerová, vedoucí oddě-
lení správy veřejné zeleně. Návalu odpadků po-
máhá každý rok v koupací sezoně odolávat
kromě pevně instalovaných odpadkových košů
také 23 kovových konstrukcí na pytle na směs-
ný odpad a 10 konstrukcí na žluté pytle ke sbě-
ru plastů.

Pobyt přímo na hladině
Zvláště mladší část vodomilných návštěvníků
v létě ráda využívá modrá plata plovoucí na
hladině. Už několik let je k dispozici také pev-
ně ukotvené dřevěné molo u hráze mezi první
a druhou přehradou. Ač mělo zprvu hodně od-
půrců, záhy si našlo své stále uživatele, kteří se
na něm rádi vyhřívají nebo jen sedí a povídají
si na vodní hladině. Je také atraktivním pó-
diem koncertním. (jn)Foto Jiří Endler

Foto Jaroslav Chudoba
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■ Střípky z Městské policie Jablonec
Všímavost strážníků zřejmě zabránila 
sebevraždě
Hlídku městských strážníků upoutala dívka
sedící na hrázi bývalého novoveského kou-
paliště, která podivně gestikulovala a mluvi-
la si sama pro sebe. Když ji oslovili, zjistili, že
má v batohu velký kuchyňský nůž a pořeza-
ná předloktí.

„Strážníci kontrolovali veřejný pořádek u no-
voveského koupaliště a dívka vzbudila svým
podivným chováním jejich pozornost,“ říká
Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminali-
ty a vzdělávání jablonecké městské policie.
Dívka seděla sama na hrázi, gestikulovala a ho-
vořila k sobě. Hlídka se s ní proto pokusila na-
vázat rozhovor. „Přitom strážníci zjistili, že
v batohu, který měla vedle sebe, má mladá že-
na větší kuchyňský nůž. A na předloktí byly pa-
trné stopy pořezání, zřejmě nožem nebo žilet-
kou,“ komentuje Lejsek. Žena řekla, že je v těž-
ké životní situaci kvůli svému příteli, dlouho-
době ji nezvládá, léčí se na psychiatrii a bere lé-
ky. Momentálně se rozhodla vše řešit tak, že si
ostříhala vlasy a pořezala předloktí. 

„Protože hrozilo, že by se dívka mohla vrh-
nout z hráze koupaliště do vody, odvedli ji
strážníci ke služebnímu vozu, aby zjistili její to-
tožnost a přivolali záchrannou službu,“ dopl-
ňuje Miloslav Lejsek s tím, že než dorazila sa-
nita, strážníci s děvčetem mluvili, a zabránili
tak tomu, aby si způsobila další zranění.
Přivolaný lékař dívku ošetřil a rozhodl o oka-
mžitém převozu na oddělení psychiatrie libe-
recké nemocnice. Svým zásahem městští poli-

cisté pravděpodobně mladé ženě zachránili ži-
vot. 

Jablka versus citrony 55:19
Městská policie Jablonec nad Nisou společně
s žáky ze ZŠ Pod Vodárnou a z Vrkoslavic
rozdělovala jablka a citrony za dodržování
rychlosti v obci. Strážníci zastavili celkem 74
vozidel v ulicích U Přehrady a Rychnovská. 

Jablko – citron patří mezi tradiční akce Oddě-
lení prevence kriminality a vzdělávání Městské
policie Jablonec nad Nisou. „Zaměřujeme se na
kontrolu dodržování předepsané rychlosti v ob-
ci a v rámci dopravní prevence nám pomáhají
děti z 5. ročníků základních škol. Tentokrát
jsme oslovili ZŠ Pod Vodárnou a vrkoslavické
pracoviště ZŠ Kokonín,“ konstatuje Miloslav
Lejsek z oddělení prevence kriminality a vzdě-
lávání. 

Strážníci kontrolovali předepsanou rychlost
na dvou stanovištích, a to v ulicích U Přehrady
a Rychnovská. Děti pod dohledem MP rozdáva-
ly řidičům podle naměřené rychlosti jablka
a citrony. „Protože se jednalo o preventivní ak-
ci, pokuty jsme tentokrát neudělovali,“ sděluje
Lejsek.

Celkem strážníci zastavili 74 vozidel, děti roz-
daly 55 jablek za dodržení a 19 citronů za pře-
kročení rychlosti. 

Preventivní přednášky se vrátí do škol 
po prázdninách
Také v tomto školním roce připravilo Od-
dělení prevence a vzdělávání Městské policie

Jablonec nad Nisou pro děti ze základních
škol přednášky. 

Žákům 5. ročníků byla určená přednáška na
téma Kyberšikana a počítačová kriminalita,
které se ve dvaceti termínech zúčastnilo celko-
vě 473 žáků. „V sedmých třídách jsme s dětmi
probírali téma Ochrana před alkoholismem
a jinými toxikomániemi, tabákový zákon a rizi-
ka v dopravě,“ říká preventista MP Miloslav
Lejsek a dodává, že osmnáct přednášek navští-
vilo celkem 406 žáků. „Oba typy přednášek se
setkaly s příznivou odezvou jak od dětí, tak pe-
dagogů,“ dodává Lejsek s tím, že do budoucna
bude oddělení prevence a vzdělávání připravo-
vat další témata a konzultovat je s preventisty
jednotlivých škol a manažerem prevence kri-
minality, ale i odborníky z Policie ČR či
OSPOD. Podle jeho slov se preventivní progra-
my MP vrátí do jabloneckých základních škol
opět po prázdninách. (jn)

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Jablonecký Den IZS i po internetu
Jako už po tucet roků předtím i letos se
v úterý 11. června uskuteční tradiční Den
Integrovaného záchranného systému. 

Ti, kteří se celý rok starají o naši bezpečnost,
zdraví a životy, budou svoji nelehkou práci
představovat veřejnosti. Slavnost zahájí v 9.00
dopoledne na Horním náměstí primátor města
Milan Kroupa za přítomnosti čestných hostů
a ředitelů složek IZS – HZS LK; Policie ČR, ZZS
LK.

Hned poté se rozběhne zajímavý program, ve
kterém se představí Policie ČR včetně psovodů
a jízdní policie, Zdravotnická záchranná služ-
ba, hasiči profesionální i dobrovolní, Nemoc-
nice Jablonec, Horská služba, Chemická brigáda
Armády ČR, Vězeňská služba ČR, Vodní zá-
chranná služba ČČK, Besip, Český Červený
kříž a další. Vedle ukázek zásahů a činnosti zá-

chranářů a bezpečnostních sborů si bude možné
prohlédnout nejnovější záchranářskou techni-
ku, pro děti budou připraveny znalostní soutě-
že a hry, bude možno si procvičit i střelbu na
laserové střelnici. „Po úspěšném loňském uve-

dení bude opět na letošním Dni IZS instalována
velkoplošná obrazovka, na kterou bude přená-
šeno dění na ploše, takže vše budou moci sle-
dovat diváci, kteří se nedostali do prvních řad
hlediště. Navíc bude celé dění přenášeno i video-
streamem na internet. O nic tedy nemusí přijít
ani ten, kdo zůstane doma,“ říká Vratislav Pav-
lín, vedoucí oddělení krizového řízení.

Na Horním náměstí skončí program kolem
šestnácté hodiny. Poté proběhne ještě na vodní
hladině mšenské přehrady ukázka akce, na
které se bude podílet Vodní záchranná služba
s leteckou záchrankou.

Všechny složky IZS jsou na „svůj“ jablonecký
den důkladně připraveny. Teď jen zbývá si přát,
aby se vydařilo počasí a také aby záchranáři
mohli své umění předvádět jen naoko na ná-
městí a nemuseli místo toho zasahovat u sku-
tečných případů. (end)

Den zdravotně postižených
Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad
Nisou zve všechny spoluobčany na jubilejní
20. ročník Dne zdravotně postižených, který
se koná ve středu 12. 6. na Mírovém náměstí
v Jablonci nad Nisou od 12 do 17 hodin.

Připraven je bohatý kulturně zábavný program.
Celým odpolednem bude provázet Lukáš Fryd-
rych, hostem programu je zpěvačka Petra Čer-
nocká.

Ve stáncích se představí neziskové organizace
a poskytovatelé sociálních služeb z Jablonecka
a okolí, například Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., KLUB
Jablonec n. N., Domov a Centrum denních slu-
žeb Jablonec n. N., p. o., Diakonie ČCE – stře-

disko v Jablonci n. N., Domov Tereza, Fokus
Liberec, o. p. s, Centrum sociálních služeb
Jablonec n. N., p. s., Svaz tělesně postižených
v ČR, z. s., okr. org. Jablonec n. N., Celia – život
bez lepku, o. p. s., Občanské sdružení Drak,
Domov Maxov, Svítání, z. s., Český červený kříž
oblastní spolek Jablonec n. N., Dolmen-agentu-
ra pro chráněné bydlení, o. p. s, Liberec
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje, Rytmus Liberec, o. p. s., Sdružení Tuli-
pán, z. s., a další.

K vidění i vyzkoušení budou pomůcky pro
zdravotně postižené, výrobky z regionálních
chráněných dílen a pro zájemce bude možné
testování na celiakii.

Akce probíhá za finanční podpory statutární-
ho města Jablonce nad Nisou. (end)

Program
12.00 Zahájí představitelé magistrátu
12.10 Izerína pěvecký sbor
12.40 Lidie a její studentky
13.30 Mateřská škola – Jablůňka
13.45 Mateřská škola – Motýlek
14.00 Taneční skupina Centrum Dance
14.10 Taneční klub Xtream
14.25 Taneční skupina OdRaz
14.40 Taneční klub Xtream
14.55 Junior Battery bubeníci
15.15 Nayla, břišní tanečnice
15.45 Capoeira Jablonec nad Nisou
16.00 Petra Černocká
16.50 Aries bubenická show

Foto archiv MMJN
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Po stopách
Jablonečanů
Expedici po stopách někdejších
Jablonečanů chystá na červenec
Dům česko-německého porozu-
mění. Pětidenní cesta zavede její
účastníky do hornorakouského
Ennsu, kde odsunutí němečtí Jab-
lonečané založili po válce měst-
skou čtvrť Neugablonz. Potom vy-
razí pod Dachstein. Jejich cílem
bude Gablonzer Hütte (Jablonecká
chata), kterou počátkem minulého
století vybudoval v Alpách Alpský
spolek. Ten vznikl v Jablonci, teh-
dy Gablonz, a sdružoval místní ho-
rolezce. Poslední zastávkou pozná-
vacího zájezdu bude partnerské
město Kaufbeuren, a to v době Ta-
nečkové slavnosti, největší kultur-
ní události bavorského regionu
Allgäu. Bližší informace a přihlášky
na telefonu 732 551 425 nebo mai-
lem na indatamedia@gmail.com. 

Sokolí i pro veřejnost
Od 20. května je v provozu také
pro veřejnost nové hřiště v ulici
Sokolí. Radnice apeluje na občany,
aby dbali provozního řádu sporto-

viště. V pracovní dny bude hřiště
od 8 do 14.30 hodin přístupné pou-
ze pro základní a mateřskou školu,
pro veřejnost bude otevřené od
14.30 do 20 hodin. O víkendech,
svátcích a o prázdninách bude
hřiště veřejnost moci užívat od 8
do 20 hodin. Otevírací doba bude
záviset i na klimatických podmín-
kách. 

Katalog ubytování
Nový katalog ubytování s téměř
stovkou možností přenocování
v našem regionu je nyní zdarma
k dostání v turistickém infocentru.
Katalog je členěn podle obcí –
Jablonec nad Nisou, Bedřichov,
Janov a ostatní. Každý zápis obsa-
huje kontaktní údaje, orientační
sezonní a mimosezonní ceny, na-
bídku služeb, ale i vzdálenosti na-
př. od turistických a cyklistických
tras či od zastávky MHD. Katalogy
jsou trojjazyčné a slouží tak i jako
propagační materiál města např.
na veletrzích cestovního ruchu.
Tiskovinu vydalo Jablonecké kul-
turní a informační centrum, které
reaguje na stálý zájem turistů
o „papírový“ přehled ubytovacích
možností na Jablonecku. K dostání

je nejen v turistickém informač-
ním centru v Domě Scheybalových
v Kostelní ulici, ale také v přízemí
budovy radnice a ve všech infor-
mačních centrech regionu. 

Ocenění dárců
V pondělí 17. 6. se od 16 hodin
v obřadní síni magistrátu uskuteč-
ní slavnostní oceňování bezpřís-
pěvkových dárců krve 2019 – zlatá
medaile a kříže III. třídy. 

Děti ilustrovaly 
knihu Kocour
Kresby zhruba tří desítek dětí
z Jablonce budou doprovázet ro-
dinnou knihu Pavla Mirovského
nazvanou Kocour. Na trh ji dodá
těsně před letními prázdninami li-
berecké nakladatelství Bor. Ilustra-
ce k poutavému vyprávění kočičích
příběhů a dobrodružství vznikly
ve výtvarném kroužku a třídě
školní družiny ZŠ Mozartova pod
vedení vychovatelky Marcely Va-
ničkové. „Autorův rukopis jsme si
nejprve společně přečetli a děti
pak volně ztvárnily své dojmy,“

doplňuje pedagožka. Kocour Filip,
hlavní hrdina publikace, není žád-
ná smyšlená bytost. Je to skutečná
hrdá šelma – kočka. Lovec a bo-
jovník, ale zároveň miláček celé
rodiny. „Vyprávění je směsicí fikce
a skutečných příhod, které kocour
prožil – a my s ním,“ podotýká au-
tor. Křest knihy se uskuteční v po-
slední červnový týden v Galerii FR
Domu česko-německého porozu-
mění v Rýnovicích.

Poděkování
Ráda bych poděkovala panu dok-
toru Piskáčkovi, chirurgickému
a rehabilitačnímu oddělení jablo-
necké nemocnice za vzorné ošet-
ření mého úrazu a další péči o mě. 
Děkuji, Pospíchalová

Chtěla bych velmi poděkovat jab-
loneckému oddělení správy veřejné
zeleně za mnohonásobnou radost,
kterou mi letošní jaro připravili je-
ho zaměstnanci, kdykoli jsem mí-
jela kruhový objezd U Zeleného
stromu. Pohled na záplavu roz-
kvetlých narcisů lemujících křižo-
vatku byl opravdu nádhernou
pastvou pro oči. 
Děkuji. Jaruška Košťáková 

Nové hřiště U Prutu 
Společnost ZF Group oslovila statutární měs-
to Jablonec s přáním, že by ráda v rámci své
společenské a sociální odpovědnosti (CSR)
vylepšila veřejný prostor města. 

Následně společnost vybudovala dětské
hřiště za téměř půl milionu korun, které se
nachází u jablonecké přehrady v místě
U Prutu. Součástí hřiště je i posezení pro ro-
diče a kolemjdoucí.

Ve čtvrtek 2. května město převzalo nové
hřiště do své správy. Za společnost se předá-
ní zúčastnil generální ředitel Tomáš Janeček
a personální ředitelka Šárka Valentová. Za
město pak dětské hřiště převzal náměstek
primátora Štěpán Matek. 

„Děkujeme společnosti ZF Group za reali-
zaci a financování dětského hřiště a věříme,
že si holky a kluci prolézačky na sto procent užijí,“ pravil mimo jiné náměstek Štěpán Matek.
Město Jablonec se hodlá do budoucna více zaměřit na opravy stávajících volnočasových ploch
a také na investice do nových dětských hřišť. Foto Jana Hajná

■ Krátce
Srážková stanice
Český hydrometeorologický ústav
hledá pozorovatele automatizova-
né srážkoměrné stanice v Jablon-
ci nad Nisou. Pozorovatel má po-
vinnost denně v 7.00 hodin SEČ
změřit množství srážek (v zimě
ještě výšku sněhové pokrývky)
a v průběhu dne zaznamenávat
význačné atmosférické jevy (např.
mlhu, bouřku, námrazu atd).
Naměřené a napozorované údaje
zapíše následně do deníku a po
ukončení měsíce odešle formou
výkazu do ČHMÚ v Ústí n. L.

Předpokladem pro zřízení meteo-
rologické stanice je vhodný poze-
mek (stačí malá zahrádka u rodin-
ného domu, která není zastíněna
stromy, pro umístění srážkoměru),
pečlivost a celoroční přítomnost
pozorovatele (možný zástupce).

Tato pozorovatelská činnost je
odměňována částkou cca 8 150 Kč
btto/rok a je vhodná zejména pro
„mladé“ důchodce nebo pracující,
kteří vykonávají svou činnost
z domova. Zájemci, obraťte se na
paní Vaculíkovou (tel.: 472 706
028, e-mail: veronika.vaculikova
@chmi.cz) nebo paní Richterovou
(tel.: 472 706 021, e-mail: dasa.
richterova@chmi.cz).

Biatlonistku Markétu Davidovou, vítěz-
ku jednoho ze závodů letošního Svě-
tového poháru ve sprintu, přijal v květ-
nových dnech primátor Jablonce nad
Nisou Milan Kroupa. Úspěšná repre-
zentantka se zapsala do pamětní kni-
hy města. Foto Jana Hajná

V úterý 30. dubna 2019 se u jablonec-
ké přehrady konal tradiční ohňostroj.
Z ekologických důvodů se ale muselo
posunout odpaliště dál od vodní hladi-
ny na louku u druhé přehrady, kráse
ohňostroje to však neubralo. Foto Jaro-
slav Chudoba

Návrat do budoucnosti. Tak znělo té-
ma letošního ročníku tradiční Muzejní
noci pod Ještědem. Zajímavé akce
byly k vidění na mnoha místech Libe-
reckého kraje. Letos nechyběla světel-
ná show, hudba ani tanec. Foto Petr
Zbranek

Foto Jana Hajná
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Doporučujeme občanům průběžnou kontro-
lu a trvalý přehled o platnosti svých osob-
ních dokladů, tedy především občanského
průkazu, ale případně také cestovního do-
kladu i řidičského průkazu. Včasnou kon-
trolou jejich platnosti předejdete mnohým
nepříjemnostem.

Občanské průkazy (OP) – Ze zákona je po-
vinností každého občana po dosažení 15 let vě-
ku nejpozději do 30 dnů požádat o jeho vydání.
Při nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškoze-
ní, dále po změně stavu a adresy je rovněž po-
vinností o vydání nového OP požádat, a to do 15
dní. V případě docházející platnosti OP může
držitel požádat o vydání nového OP bez úhrady
správního poplatku již ve lhůtě 6 měsíců před
jejím skončením. Předčasně (na vlastní žádost
a bez udání důvodu, doplnění akademického ti-
tulu) je možné požádat o vydání OP kdykoliv,
avšak s úhradou správního poplatku 200 Kč. Za
příslušný správní poplatek je možné zažádat
o vydání řádného OP ve zkrácené lhůtě, a to
v pracovních dnech do 24 hodin (dospělá
osoba za 1 000 Kč / u osob do 15 let věku za
500 Kč), nebo do 5 pracovních dnů (za 500 Kč /
resp. 300 Kč).

Cestovní doklady (CD) – U standardního ces-
tovního dokladu vydávaného ve lhůtě 30 dní je
správní poplatek 600 Kč u občana nad 15 let, do
tohoto věku je vydávaný dětský CD zpoplatněn
100 Kč. Vydání CD ve zkrácené lhůtě v pracovní
dny do 24 hodin (správní poplatek: u dospělého
6 000 Kč / u osob mladších 15 let 2 000 Kč), nebo
do 5 pracovních dnů (za 3 000 Kč / resp. 1 000 Kč).

Nadále platí možnost podat žádost o vydání
výše uvedených dokladů (OP i CD) u kterého-
koliv úřadu obce s rozšířenou působností
(OÚORP), tedy i odlišného od místa trvalého po-
bytu žadatele. Za poplatek 100 Kč je možno do-
klad rovněž vyzvednout na úřadu odlišném od
místa podání, avšak v žádosti při podání uvede-

ném. Ve zkrácených lhůtách je možné o vydání
dokladů požádat i u Odboru správních činností
Ministerstva vnitra (OSČ MV), přičemž doklad
vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci
převzít jedině u OSČ MV, zatímco doklad vyho-
tovený do 5 pracovních dnů také u ÚORP, kde
svou žádost podal.

Objednávkový systém – Pokud se chcete vy-
hnout čekání, můžete využít služby objednání
formou SMS/e-mail (informace na webu
www.mestojablonec.cz nebo v informačních
střediscích MMJN v přízemí radnice či budovy
Komenského). Sami si zvolte čas, kdy budete
chtít být ve své záležitosti odbaveni. V předem
stanoveném čase vás pracovnice přepážky vyvo-
lá a bez jakékoliv prodlevy obslouží. Informace
potřebné k vydání OP i CD naleznete na webu
města v sekci Životní situace – osobní doklady. 

O všechny výše uvedené doklady si lze zažá-
dat na Odboru správním Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou, který sídlí v budově Komen-
ského 8. Občanské průkazy a cestovní pasy se
vyměňují na oddělení správních agend v 1. po-
schodí.

Upozornění řidičům
Jen malá část řidičů využívá možnosti informo-
vat se o stavu svého bodového konta. Poslední
dobou byl zaznamenán nárůst udělených pokut
spojených s udělením trestných bodů, čímž do-

chází ke zvýšení počtu vybodovaných řidičů po
dosažení 12 trestných bodů, a tím také bezpro-
středně automaticky udělenému ročnímu záka-
zu řízení motorových vozidel. Mnozí řidiči se
mylně domnívají, že když při spáchání přestupku
např. za nepoužití bezpečnostních pásů či te-
lefonování za jízdy zaplatí pokutu 100–500 Kč,
že jim již žádné body nejsou přiděleny. Jsou
pak nemile překvapeni, když oznámení o dosa-
žení 12 trestných bodů obdrží. Informovat se
o aktuálním stavu bodů je možno prostřednic-
tvím výpisu z evidenční karty řidiče buď na
úseku registru řidičů oddělení dopravně správ-
ních agend odboru správního MMJN, nebo na
všech pracovištích Czech Pointu. 

Informace pro majitele elektrovozidel
S účinností od 1. dubna 2019 nabyla platnosti
novela zák. č. 56/2001 Sb., o technických pod-
mínkách provozu na pozemních komunika-
cích, kde je mimo jiné jednou ze zákonných
změn také přidělování registrační značky elek-
trického vozidla. Registrační značka je ve tvaru
EL0 00AA a přiděluje se vozidlům s pohonem
výhradně na elektrickou energii, vodík či
v kombinaci s jiným palivem, přičemž kombi-
novaná hodnota CO2 smí být u takových vozidel
maximálně 50 g/km. 

Úřední hodiny příslušných oddělení:
pondělí, středa 7.30–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 7.30–14.00 hodin
sobota 1. 6. 8.00–12.00 hodin

Červencová úřední sobota bude z provozně-tech-
nických důvodů přeložena z 6. 7. na 29. 6. 2019.

Bližší informace také naleznete na webu měs-
ta www.mestojablonec.cz/ v sekci Magistrát/ zá-
ložka Životní situace/osobní doklady. Další
podrobnosti k OP a CD naleznete případně rov-
něž na internetových stránkách Ministerstva
vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-
doklady. (pk)

Platnost dokladů vždy pečlivě kontrolujte

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení pro rok 2019 na pod-
poru zdravotnictví a péče o zdraví. 

Žádosti o grant se podávají do 31. srpna 2019 na
adresu sídla nadace. Výsledek výběrového říze-
ní se žadatelé dozví do 30. září 2019.

Grant je zaměřený 
na pořízení či obnovu zdravotnické techniky
a pomůcek při poskytování péče o nemocné
a zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou. Pro
grantové řízení bude rozdělena minimální část-
ka 300 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-
dosti specifikované projekty organizacím a in-
stitucím, které mají své sídlo registrované
v Jablonci nad Nisou. Do veřejného výběrového
řízení se mohou přihlásit spolky, obecně pro-
spěšné společnosti, církevní účelová zařízení,
organizace příspěvkové a rozpočtové veřejno-
právní.

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydané žádné zvlášt-
ní formuláře. Žádost musí být písemná a poda-
ná v zalepené obálce. Přiložit je třeba doklad

o platné registraci žadatele (doložení sídla
v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) je třeba předložit projekt popi-
sující věcné využití a účel pořízení zdravotnic-
ké techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatele,
pořizovací cena, rozpočet s uvedením objemu
vlastních a případně dalších vložených pro-
středků, popis dosud dosažených výsledků
v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.

Adresa (sídlo) nadace: Nadace nemocnice
v Jablonci nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60
Jablonec nad Nisou, telefon 483 345 452; e-mail:
fejfarova@nemjbc.cz, www.nemjbc.cz/nadace

(red)

■ Nadace nemocnice – vyhlášení Grantu 2019

Jarní úklid ulic je u konce
Jarní úklidy chodníků ve městě zajišťují
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
(TSJ). Každoročně se výraznou měrou na ú-
klidu podílí i zaměstnanci města ve žlutých
vestách, a to v rámci veřejně prospěšných
prací (VPP). 

Na žádost TSJ byly stanoveny lokality Šumava,
horní Mšeno, Žižkův Vrch, okolí nemocnice,
část Rýnovic, Kokonín a Proseč, kde zajišťovali
ruční zametání chodníků právě městští pracov-
níci VPP. „Velmi často se stává, že práce, které
žlutovestičkáři odvádějí pro město, nebývá čas-
to tak oslavována jako práce jiných. Pracovníci
přesto odvádějí smysluplnou a záslužnou prá-

ci,“ říká vedoucí oddělení organizace a perso-
nálu veřejných prací Hana Dašková s tím, že se

jedná například o každodenní úklidy okolo se-
paračních kontejnerových stání, v parcích, na
autobusovém nádraží. „Party předáků Michala
Jareše a Eduarda Ohnutka zvládly náročné
úseky s přehledem a na jedničku!“ dodává Daš-
ková.

Úklid zelených ploch města provádějí vý-
hradně pracovníci VPP. Jarní úklid zeleně byl
proveden během dubna a ukončen byl dokonce
o dva týdny dříve. V rámci jarních prací pra-
covníci VPP nasbírali a svezli více než 20 tun
odpadků z různých zákoutí města, včetně mate-
riálu z již zmíněného ručního zametání mnoha-
kilometrových chodníků. Jistě je na místě za je-
jich práci poděkovat. (hj)

Foto Jiří Endler

Foto Hana Dašková
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■ Personální inzerce
Vedoucí oddělení dopravního a silničního 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucího oddělení dopravního a silničního
na odboru stavebním a životního prostředí,
11. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru dopravního, sta-
vebního, nebo právnického směru, popř. vyšší
odborné vzdělání v oboru za podmínky min.
2 let praxe; znalost právních předpisů na úseku
dopravy, stavebního zákona a předpisů souvi-
sejících včetně znalosti postupů podle správního
řádu; praxe minimálně dva roky ve správním
orgánu vykonávajícím státní správu (i v přenese-
né působnosti), nejlépe při výkonu agendy sil-
ničního a dopravního úřadu; složená zkouška
zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném
úseku výhodou; dobrá orientace v prostředí vý-
konu přenesené působnosti státní správy; vý-
borné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit středně velký kolektiv; aktivní
přístup k řešení problémů; flexibilita, loajalita,
samostatnost a zodpovědnost; uživatelská zna-
lost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení pracovního
kolektivu, který zajišťuje veškerá správní řízení
a další postupy na úseku speciálního stavebního
úřadu, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících; na úseku silniční do-
pravy, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční do-
pravě v platném znění a na úseku silničního
hospodářství, dle zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zá-
kon o silničním provozu). Tato přenesená pů-
sobnost je vykonávána na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 11. 2019, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. června 2019 do 12 hodin.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-
jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Referent odboru humanitního (sociální
pracovníci – agenda SPOD)
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferentů 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 zkoušek
odborné způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; pracovní flexibilita, schopnost
samostatné 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 města. Zejména jde o úkoly na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociálně-právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-
zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými 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. 7. 2019 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 10. června 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru humanitního (kurátor
pro děti a mládež – agenda SPOD)
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; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní, odolnost vůči stresu; schopnost pružně roz-
hodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajiš-
ťuje plnění úkolů svěřených Radou města
Jablonec nad Nisou odboru humanitnímu dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru
a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dě-
tí dle příslušné legislativy (zejména zákon
o sociálně-právní ochraně dětí, občanský zá-
koník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi
a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrov-
nictví při zastupování nezletilých dětí, pre-
ventivní a poradenská činnost, spolupráce 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 ro-
ky) s nástupem k 1. 7. 2019 nebo dle vzájemné
dohody.

Přihlášky do 10. června 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Svozy bioodpadu budou pokračovat i v mě-
síci červnu. Proběhnou ve dnech 8. 6. a 22. 6.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na několika místech dle níže uvedené-
ho rozpisu. 

Připomínáme, že se biologicky rozložitelný od-
pad v letošním roce bude svážet každou lichou
sobotu. „Kontejnery budou rozmisťovány v růz-
ných lokalitách, aby šanci odložit bioodpad mě-
lo co největší množství obyvatel,“ říká Barbora
Šnytrová z oddělení správy místního hospodář-
ství.

Do označených kontejnerů budou moci obča-
né odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky

rostlinného materiálu ze zahrad apod. Nebude
zde možné odložit bioodpad živočišného půvo-
du. „Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby
se snažili minimalizovat jejich objem,“ žádá
o spolupráci 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 8. 6. 2019
kontejner od–do

Trpasličí (u kontejnerů) 9.00–11.20
Turistická × Ke Starému buku 9.30–12.00
Nerudova × Panenská 10.00–12.40

Smetanova × Mánesova 10.30–13.20
Zemědělská × Na Stráni 11.00–14.00
Lesní × Pod Hájem (nad přejezdem) 11.40–14.25
Oblouková × Revoluční 12.20–14.50
Žitná (nad heliportem) 13.00–15.15
Jindřichovská (u parčíku) 13.40–15.40
1. máje × Hluboká 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 22. 6. 2019
kontejner od–do

Arbesova (otočka autobusu) 12.30–15.00
Vrchlického sady 12.50–15.20
Pod Hájem (u kontejnerů) 13.10–15.40
Panenská × Družstevní 13.30–16.00
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 13.50–16.20

Červnové svozy bioodpadu

Ilustrační foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zastupitelé odsouhlasili znění
Memoranda o tramvaji číslo 11
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo
znění Memoranda o spolupráci při zajištění do-
pravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi
statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec. 

Schválení memoranda předcházelo pětiměsíční
vyjednávání představitelů Jablonce, Liberce a Libe-
reckého kraje. „Jsem rád, že jsme memorandum
dopracovali až do znění, které bylo schváleno jablo-
neckým zastupitelstvem,“ říká primátor statutárního
města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa a dodává:
„Tramvajová linka č. 11 je důležitou spojnicí obou sta-
tutárních měst, která jsou svým ekonomickým poten-
ciálem pro Liberecký kraj zcela zásadní.“

Memorandum o spolupráci do konce května projed-
nají i zastupitelstva Libereckého kraje a statutárního
města Liberec. Dojde-li ke splnění podmínek, které
jsou stanoveny v memorandu, podíly smluvních stran
na ročních nákladech hrazených za dopravní službu
ve prospěch společnosti DPMLJ, budou od roku ná-
sledujícím po roku, ve kterém došlo ke splnění zmí-
něných podmínek, následující: Jablonec 17 %, Libe-
recký kraj 33 % a Liberec 50 % z celkových nákladů.

Závěrečný účet 2018
Jablonečtí zastupitelé schválili celoroční hospoda-
ření a závěrečný účet statutárního města Jablonec
nad Nisou za rok 2018 a zároveň vzali na vědomí
výsledky hospodaření organizací a společností
města.

„Za rok 2018 hospodařilo město s přebytkem 33 mi-
lionů korun,“ informuje vedoucí odboru ekonomiky
Renata Vítová a dodává, že zastupitelé souhlasili s ce-
loročním hospodařením statutárního města Jablonec
nad Nisou v roce 2018, a to bez výhrad. 

Jablonečtí zastupitelé vzali na vědomí i zprávu
auditora. Při přezkoumání hospodaření územního
celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2018
auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Město se pohybuje v plusových hodnotách 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém
5. zasedání vzalo na vědomí výsledky hospodaření
města za první čtvrtletí roku 2019. 

„Od ledna do března byly celkové příjmy města ve
výši 283 271 tisíc korun a celkové výdaje ve výši
250 033 tisíc korun. Převis příjmů nad výdaji činí

33 238 tisíc korun,“ informuje náměstek pro ekono-
miku Štěpán Matek.

Podpora 20. ročníku akce Den zdravotně 
postižených 
Jablonečtí zastupitelé schválili poskytnutí peněži-
tého daru na realizaci projektu Den zdravotně po-
stižených 2019 ve výši 67 tisíc korun. Akci pořádá
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dě-
tí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad Nisou.

„V letošním roce se uskuteční již 20. ročník. Jsem
rád, že se v Jablonci konají akce, které přibližují širo-
ké veřejnosti život lidí s handicapem a ukazují, že i ti-
to lidé mají běžné zájmy jako zdravá populace,“ říká
náměstek primátora David Mánek s tím, že poskytnu-
tá dotace je vázána na úhradu nákladů spojených s or-
ganizací Dne zdravotně postižených 2019.

Šest organizací získalo dotace nad 50 tisíc 
Jablonečtí zastupitelé schválili poskytnutí účelo-
vých neinvestičních dotací z rozpočtu města pro
rok 2019 v rámci Dotačního programu na podporu
celoroční činnosti v oblasti kultury v celkovém ob-
jemu 314 tisíc korun šesti organizacím.

Dotaci obdrží Dětský pěvecký sbor Skřivánek, DaM,
Taneční Klub Xtream, Studio Kokos, Klub ART Jablo-
nec a kapely Mandragora a Eridu. Poskytnuté dotace
jsou určeny na provozní činnost. Jedná se například
o výdaje spojené s pronájem sálů a zkušeben, opravy
hudebních nástrojů nebo o výdaje spojené s festivalo-
vými poplatky.

Dar pro Muzeum skla a bižuterie
Soubor skleněných částí díla od autorů Stanislava
Libenského a Jaroslavy Brychtové v minulosti tvo-
řilo skleněnou výzdobu obřadní síně v budově jab-
lonecké radnice a zastupitelé odsouhlasili věnovat
toto unikátní dílo Muzeu skla a bižuterie. 

„Důvodem, proč jsme přistoupili k darování skleně-
né výzdoby muzeu, je nevyužitelnost tohoto díla pro
potřeby města. Máme zájem, aby původní skleněná
výzdoba byla restaurována a následně prezentována
veřejnosti v rámci muzejní kolekce českého skla,“ ří-
ká primátor Milan Kroupa a dodává: „Podmínkou da-
rování díla jabloneckému muzeu je uvedení dárce, tj.
statutárního města Jablonec nad Nisou, při prezentaci
skleněného daru veřejnosti.“

Jana Hajná

■ Krátce
Jablonec má druhý 
nejpřívětivější úřad v kraji
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou získal v soutěži Přívětivý úřad
druhé místo v Libereckém kraji.
Na prvním místě se umístil Libe-
rec a na třetím Turnov.

Ve středu 15. května 2019 hosti-
la olomoucká pevnost slavnostní
předávání ocenění Přívětivý úřad
v kategorii obcí s rozšířenou pů-
sobností. V Laudonově sále z rukou
Petra Mlsny, náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce legislativy,
státní správy a územní samosprávy,
převzal toto ocenění tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček a vedoucí
správního odboru Petr Karlovský.

Pasířská bude mít novou 
ředitelku Jitku Šťovíčkovou
Rada města schválila jmenování
nové ředitelky Základní školy Jab-
lonec Nisou, Pasířská 72, příspěv-
ková organizace. Od 1. srpna 2019
se jí stane Jitka Šťovíčková. Na-
hradí tak Jiřího Vondráčka, který
končí ve funkci na vlastní žádost.

Technický odbor vede 
Pavel Kozák
Jablonecká rada schválila jmeno-
vání Pavla Kozáka do funkce ve-
doucího technického odboru Ma-
gistrátu města Jablonec nad
Nisou. Stalo se tak na základě vý-
sledku výběrového řízení a dopo-
ručení výběrové komise. 

30 let česko-německého 
hudebního přátelství
Poslední dubnový víkend se v ba-
vorském Neugablonz konal ne-
tradiční koncert. V místním Gab-
lonzer Hausu si 30 let vzájemné-
ho partnerství připomněli místní
hudebníci ze souboru Musikver-
einigung Neugablonz (MVNG)
a zástupci Mladé dechovky z Jab-
lonce nad Nisou. Vedoucí němec-
ké kapely Günter Seydel během
programu shrnul historii, která
sahá do r. 1989, kdy tehdejší ve-
doucí MVNG Kollmeder inicioval
první setkání. Následovala řada
vzájemných návštěv obou soubo-
rů, při kterých měli muzikanti
nejen možnost vzájemného po-
znání, ale především připravili
řadu vystoupení, včetně toho do-
posud nejvýznamnějšího koncer-
tu v Evropském parlamentu ve
Štrasburku. Svůj pozdrav připojil
i přítomný primátor města Kauf-
beurenu Stefan Bosse. Téměř tří-
hodinové vystoupení souborů
pod vedením nového dirigenta
MVNG Petera Vogta aplaudovaly
zhruba tři stovky nadšených di-
váků. (jk)

Ve středu 15. května zahájil u jablonecké přehrady náměstek primátora David Mánek krajské kolo 21. ročníku soutěže Helpíkův
pohár. Devatenáct týmů dětí z pátých ročníků základních škol z Libereckého kraje se vydalo na trať dlouhou jeden kilometr.

Vítězové se zúčastní celostátního kola ve Velkých Losinách. Foto Jana Fričová

Foto archiv Mladá dechovka
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Bez vás by to nešlo 
NADĚJE Jablonec nad Nisou znovu zastře-
šila a zorganizovala průběh sbírky potravin
v sobotu 18. května, tentokrát v jabloneckém
Lidlu. Celkem jsme vybrali 599 kg potravin
a drogistických výrobků. Další sbírka bude
na podzim. 

Za touto úspěšnou sbírkou stojí zaměstnanci
Lidlu, kteří skvěle připravili zázemí, obětaví pra-
covníci a klienti NADĚJE, skvělí a ochotní dobro-
volníci z řad veřejnosti, z nichž někteří s námi
spolupracují již několik let. A všichni pracovali
nezištně bez jakékoliv odměny. Vše děláme za-
darmo, ale rádi! Víme, že vybrané zboží jde na
pomoc seniorům, matkám samoživitelkám,
pěstounským rodinám, dětem v dětských do-
movech, lidem hendikepovaným a bez domova. 

Veliké díky všem, co se zapojili nebo cokoliv
darovali. Bez vás by to opravdu nešlo.

Jiří Hána, sociální pracovník Domu Naděje 

Jak pracují osadní výbory

Čtveřici osadních výborů v květnu doplnily
další tři nové: Novoveská, Centrum, Paseky
a Šumava. V této souvislosti přinášíme ukáz-
ky nejzajímavější práce stávajících i nových
výborů. Stihly toho ale mnohem více.

Mšeno
Mšenský osadní výbor se řádně zakousl do
zlepšení okolí přehrady. Prošel za léta nashro-
mážděné podněty na zlepšení, doplnil nové
a pomohl připravit agendu veřejného plánova-
cího setkání, které se uskutečnilo 22. května.
Členové osadního výboru také osobně spolu
s radními města diskutovali s návštěvníky pře-
hrady přímo na jejím břehu.

Rýnovice
Rýnovický osadní výbor inicioval zapojení o-
sadních výborů do úprav plánu zimní údržby
a pro aktualizaci na zimu 2019/20 připravil de-
set podnětů na zlepšení. V minulém roce inici-
oval také vznik studie, která by navrhla úpravu
rýnovické návsi tak, aby se tam lépe pořádaly
kulturní a společenské akce místních spolků.
Zpracoval rovněž podrobné zadání, co spolky
potřebují. A další úlohou studie je, a to je mož-

ná ještě důležitější, aby prověřila možnosti
zlepšení podmínek pro chodce při cestě z návsi
ke kostelu a škole. Nyní je hotové geodetické
zaměření a architekti ateliéru Kontinual s do-
pravním specialistou Tomášem Cachem se
v červnu pustí do práce.

Kokonín
Kokonínský osadní výbor schválil počet svých
členů, jenž se ustálil na konečné třináctce.
Společně zmapovali problémy, které místní trá-
pí, a přiřadili jim známky priority od jedné do
tří. „Budeme hledat, v jaké fázi jejich řešení je,
a budeme se snažit, aby aktuální informace byly
k dispozici na www.mykokonín.cz,“ říká před-
seda OV Kokonín Michal Jakoubě. Například
jedničkou označil OV dopravní situaci u dolní
školy a v ulici Dalešická, stejnou prioritu má ta-
ké informovanost o chystaném odkanalizování
Kokonína. 

Nové osadní výbory – Novoveská,
Centrum, Paseky a Šumava 
V květnu zastupitelstvo ustavilo tři nové osadní
výbory, které se již stihly pustit do práce. Osad-
ní výbor Novoveská prověřoval podrobnosti ká-

cení a obnovy aleje v Letohradské ulici a při-
pravil spolu s uvolněným radním Petrem
Klápštěm agendu veřejného plánovacího setká-
ní, které proběhne v září. Cílem setkání bude
vytvoření návrhu, jak zlepšit využitelnost okolí
bývalého koupaliště Novoveská, jež čeká revita-
lizace. V centru, v Pasekách a na Šumavě se vě-
novali již prioritním podnětům, v obou přípa-
dech především v oblasti dopravy. (pk, jn)

Foto Petr Klápště

Foto Petr Klápště

Foto archiv Jiřího Hány Foto archiv Jiřího Hány



(14)

jablonecký měsíčník červen 2019

Jbc street fest 2019
V pátek 28. 6. se v jabloneckém Eurocentru
a jeho okolí uskuteční premiérový JBC
STREET FEST, který tímto konceptem nava-
zuje na JBC FEST z let předešlých.

Letošní ročník organizátoři připravili tak, aby
je nemohlo zaskočit špatné počasí a diváci
v případě deště mohli využít velký sál Euro-
centra jako mokrou variantu akce.

„Pokud se počasí vydaří, vystoupí dohromady
deset kapel na dvou venkovních pódiích a finá-
le obstará kapela Krucipüsk,“ říká Vladimír
Kopal, jeden z pořadatelů akce.

Program začne ve 14.30 hodin, kdy vystoupí
jablonecká kapela Nautica, a vrcholem bude
koncert, který začne ve 22.30 hodin v podání již
zmiňované kapely Krucipüsk. Závěrečná after
party proběhne po skončení koncertu v Klubu
Na Rampě.

Organizátoři zveřejnili Line-up akce a jejich
úmyslem bylo představit nejen ostřílené festi-
valové matadory, ale i místní hudební party,

které stojí za to zhlédnout, a podpořit tak regio-
nální scénu.

Představení jednotlivých hudebníků včetně
dalších podrobností můžete sledovat na FB pro-
filu události.

„Termín akce a místo konání bylo takto zvo-
leno zcela záměrně, pamatuji si na to, jak jsme

se těšili na Woodstock nad Nisou, kam jsme po
vysvědčení s manželkou a dětmi chodili na re-
vivalové kapely a bylo to vždycky moc fajn.
Jelikož se tato akce už nekoná a JBC FEST se
kvůli časové a finanční náročnosti odkládá na
neurčito, bylo nám spolu s Honzou Zemanem
a Láďou Novákem líto nechat Jablonec ladem.
Pokud si všichni dobře vzpomínáme, konec
školy, vysvědčení a začátek prázdnin – to byl
vždycky rokenrol! Nemůžeme říci, že by byla
tato hudební událost multižánrová, rozhodně
převládají nabroušené kytary a rocková ener-
gie, najdete tu ale i klidnější sety, takže si urči-
tě přijďte zaskotačit,“ vysvětluje důvod vzniku
akce Vladimír Kopal.

Vstupenky na JBC street fest jsou připraveny
v předprodeji na recepci Eurocentra, cena
v předprodeji je 300 Kč, na místě budou vstu-
penky k mání za 350 Kč. V prodeji je ovšem li-
mitovaný počet vstupenek, a to vzhledem ke
kapacitě sálu a letní scény.

(end)

Foto archiv Krucipüsk

Letní výstava o fenoménu turismu v Jizerkách
Počátky rekreace v Jizerských horách a zá-
padní části Krkonoš mapuje nová výstava,
kterou můžete po celé léto navštívit v koste-
le svaté Anny. Zahájí ji oblíbený český pís-
ničkář Pokáč svými svižnými songy v úterý
18. června.

Sedmdesátá léta 20. století přinesla do Jizer-
ských hor masový turistický ruch. Socialistická
rekreace pod hlavičkou ROH zůstává ve vzpo-
mínkách dodnes, stejně jako tehdejší zotavovny
a rekreační chaty. A právě proměnu Jizerských
hor a části Krkonoš zachytí výstava s názvem
Rekreace za ROHem, která tvoří jednu z aktivit
česko-polského projektu 30 ro(c)ků bez opony
a připomene 30. výročí pádu komunismu v obou
zemích. 

Kurátor výstavy Lubor Lacina ze Severočes-
kého muzea v Liberci o výstavě říká: „Chceme
lidem ukázat, jaký byl rozdíl mezi trávením vol-
ného času v dobách socialismu a teď. Jizer-
ského hory i Krkonoše jsou vyhlášenou turis-
tickou destinací, ale ne vždy byly tak otevřené
svým návštěvníkům jako dnes. Před revolucí
byla rekreace organizována Revolučním odbo-
rovým hnutím (ROH), nebylo možné si prostě
jen tak někde zaplatit ubytování a vyrazit.

Například v Bedřichově bylo jen velmi málo
chat, které sloužily veřejnosti, a třeba na jídlo si
výletník mohl zajít jen na Dolinu nebo do Lesní
chaty... Což je podstatný rozdíl oproti dnešní
nabídce penzionů,“ popisuje Lubor Lacina.

Návštěvníci se mohou těšit na originální vý-
stavu v interiéru kostela svaté Anny, kde se ob-
jeví kromě historických fotografií i trojrozměr-
né instalace a dobové artefakty, které odvál čas.

Výstava začíná vernisáží v úterý 18. června
v 17 hodin. Od 18 hodin zahraje oblíbený český
písničkář Pokáč. Předprodej vstupenek na kon-
cert je v turistickém infocentru v Kostelní ulici
(pouze na stání – 150 Kč dospělý, 50 Kč dítě).
Vstup na výstavu je zdarma a otevřená bude až
do 30. listopadu. Ve všední dny 10–12 a 13–17
hodin, v sobotu 10–13 hodin, v červenci a srp-
nu navíc i v neděli 10–13 hodin.

Akce je realizována z česko-polského mikroprojektu „30ro(c)ků
bez opony“, financovaného z programu Interreg V-A Česká
republika-Polsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
prostřednictvím Euroregionu Nisa. Partnerem projektu je
kulturní centrum „Przystań Twórcza“ v Jelení Hoře.

Proti násilí letos s Jožkou Černým
Devátý ročník Koncertu proti násilí je letos plánovaný na
pátek 14. června od 15 hodin v Městském divadle Jablonec
nad Nisou. Vstupenky na koncert jsou zdarma k dispozici
v pokladně divadla od 4. června. 

Tradiční koncert, který se koná ke Světovému dni proti násilí
na seniorech, tentokrát zabrnká na lidovou notu a možná po-
bídne diváky v sále, aby si nějakou tu písničku také zanotova-
li. Na pódiu jabloneckého divadla totiž vystoupí Jožka Černý
s cimbálovkou. 

V úvodu koncertu primátor Milan Kroupa a náměstek pro
oblast humanitní a sociální David Mánek předají ocenění
Jablonecká pečovatelka 2019. Jeho čerstvé držitelky, které na
titul nominují organizace poskytující ve městě sociální služby,
blíže představíme v prázdninovém vydání Jabloneckého mě-
síčníku. 

Světový den proti násilí na seniorech si vždy 15. června při-
pomínáme už od roku 2006. Důvodem, proč OSN světový den
vyhlásila, bylo upozornit na problematiku týrání seniorů
i ageismus, neboli věkovou diskriminaci. (jn) Foto archiv Jožka Černý

Písničkář Pokáč, foto archiv Pokáč
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V Rýnovicích představí místní talenty
Všestrannost obyvatel Rýnovic v dávné mi-
nulosti i dnes představí Rýnovická letní
slavnost. Třetí ročník obnovené poutní tra-
dice se uskuteční v pátek 7. a sobotu 8. červ-
na na návsi a v okolí Riegrova Domu česko-
německého porozumění. 

„Do příprav se zapojily tentokrát i další spolky
– Šafrán, Nisanka a taky Baráčníci,“ prozrazuje
za pořadatele Petra Laurin. Dětem i dospělým
nabídne slavnostní pátek dětské divadlo a work-
shopy. Rýnovická sobota bude patřit tradičním
pouťovým atrakcím, řemeslnému jarmarku
a zábavě. Návštěvníci zhlédnou vystoupení ma-
žoretek, flašinetáře nebo šermířů. „Hosté se
mohou projet na motokárách nebo na poníku,“
dodává spolupořadatelka Alena Strnádková.

Původní, široko daleko vyhlášená pouť se pod-
le pamětníků konala vždy na svátek sv. Ducha,
jemuž je zasvěcený místní kostel. Ještě do 60.
let minulého století se na ní scházeli lidé z ce-
lých Jizerských hor a stánky se tehdy rozprostí-
raly od hřbitovní zdi až na konec Ladovy ulice.
Obnovená tradice chce dát lidem příležitost,
aby se setkávali, zajímali se a spoluvytvářeli ve-
řejný život. Cílem akce je také vrátit Rýnovicím
jméno důležité části Jablonce. Součástí slav-
nosti bude večerní promítání na věž kostela

svatého Ducha. „I jeho podobu mají možnost
ovlivnit rýnovičtí pamětníci. Shromažďujeme
od nich fotky, na kterých je zachycený dřívější
spolkový život a aktivity místních lidí,“ doplňu-
je Laurin. 

Večerní program se uskuteční u kostela sv.
Ducha, na jehož zeď se budou dobové snímky
promítat. Spolek přátel díla V. K. Nováka před-
staví další část umělcovy tvorby, tentokrát na
fotografiích Jiřího Jiroutka. Slavnost uzavře vi-
deomapping podbarvený živou jazzovou hud-
bou. 

PROGRAM RÝNOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 
7. 6. /pátek/
15.00 hodin: Česko-německý dětský den – work-
shopy, skákací hrad, hry, malování na obličej
16.00 hodin: Zdivočiny – divadlo pro děti v po-
dání souboru Vozichet – Šuvík, po představení
divadelní dílnička.

8. 6. /sobota/
10.00–20.00 hodin
3. RÝNOVICKÁ LETNÍ SLAVNOST 
Slavnost navazuje na tradiční rýnovickou pouť.
Pouťové atrakce, drobný stánkový prodej, ře-
meslný jarmark, mažoretky, přehlídka krojů,
flašinetář, okénko talentů, hudba, tradiční pou-
ťové občerstvení.
21.00 hodin
RÝNOVICKÉ MÁRNĚNÍ
Za kostelem sv. Ducha, tentokrát pod názvem:
Novák nad Nisou, Jiroutek pod Ještědem, Pivo
pod napětím. Vedle děl jabloneckého sochaře
a libereckého fotografa si na dobových fotogra-
fiích připomeneme jablonecký spolkový život.
Vše doprovodí živá hudba a videomapping na
věž kostela. 

Pořádá spolek přátel díla V. K. Nováka spolu
s Domem česko-německého porozumění. (pl)

Oslavte Den otců s Apollem
Je to už padesát let, co přistáli první lidé na
Měsíci. A právě toto výročí se stane letošním
symbolem Dne otců, který se bude konat 16.
června od 14 do 18 hodin u jablonecké pře-
hrady. Otcové a jejich děti se tu totiž setkají
s Apollem 11.

Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin sice vy-
kročili z lunárního modulu v Moři klidu na té-
měř celodenní výlet po Měsíci přesně 20. čer-
vence 1969, ale padesáté výročí je natolik
významné a lety do vesmíru tak lákavé, že měs-
to Jablonec jako pořadatel zvolilo právě tento
námět. Hlavním cílem letu Apolla 11 bylo dole-
tět k Měsíci, přistát na jeho povrchu a bezpečně
se vrátit na Zemi. Posádka však dostala i něko-
lik vedlejších úkolů. Přivézt vzorky měsíčního
materiálu, umístit na povrchu Měsíce televizní
kameru a uskutečnit několik vědeckých experi-

mentů. Kosmonauti na Měsíci strávili téměř
přesně 21 hodin a 31 minut a během své pro-
cházky nasbírali 22 kilogramů měsíčních hornin
ke zkoumání. A tak se dá očekávat, že i úkoly

zábavného soutěžního programu tradičního
odpoledne pro otce s dětmi i celé rodiny bude
směrován k vesmíru. 

Součástí odpoledne bude také kulturní pro-
gram, v němž vystoupí kapela Hush, která pů-
sobí na hudební scéně od roku 1996, na svém
kontě má pět alb a často boduje i v regionálních
rozhlasových hitparádách. Zkrátka nepřijdou
ani vaše chuťové buňky, protože nabídka ob-
čerstvení bude bohatá.

Na Dni otců se představí také společnost
EKO-KOM se stánkem Tonda Obal a atrakcemi
pro děti – maxidomino, házecí deska, holand-
ský billiard, trojkolky a skákací hrad. Kromě
toho bude Jablonec patnáctou zastávkou týmu
Recyklojízda, který v červnu projede na elektro-
kolech Česko od východu na západ, a tak pod-
poří třídění a recyklaci baterií (www.recyklo-
jizda.ecobat.cz). (jn)

Foto archiv Petra Laurin

Foto archiv kapely Hush

Letní kino zahajuje sezonu
V pátek 21. června zahájí filmoví fandové se-
zonu Letního kina v Jablonci nad Nisou. Ja-
kým titulem to bude, to rozhodnou sami di-
váci. Brána areálu bude otevřena už od 20
hodin a čas před začátkem filmu ve 22.00 si
návštěvníci mohou užít s dobrým jídlem
i pitím.

Filmové promítání začne ve 22 hodin filmem,
který vyhraje divácké hlasování. To bude pro-
bíhat od 1. do 14. června on-line na FB stránce
letního kina @letnikinojbc a vybírat mohou di-
váci z pěti titulů různých žánrů. Českou pro-
dukci zastoupí film Teroristka s Ivou Janžu-
rovou v hlavní roli a artová roadmovie Traban-
tem tam a zase zpátky. Do animovaného světa
draků diváky zavede rodinný film Jak vycvičit
draka 3 a ze vzduchu do podvodního světa báj-
né Atlantidy zase Aquaman. Pro milovníky situ-
ačního humoru je do výběru zařazena bláznivá
komedie Daddy Cool. Výsledky hlasování bu-

dou zveřejněny na facebooku a webu kin. Vstup
na zahajovací večer včetně filmu je zdarma.

Čekání na projekci zpříjemní návštěvníkům
reprodukovaná hudba a pestrý výběr občer-
stvení. „Na své si přijdou milovníci vína, které
čeká degustace z nabídky Jihoafrické republi-
ky, pivaře chceme nalákat na regionální pro-
dukci Beranova pivovaru z Trávníčku,“ láká ve-
doucí Kin Jablonec nad Nisou Adam Gody
Kocián. K zakousnutí budou speciality z grilu či
bramborové spirálky a samozřejmě nemůže
chybět stylový pop-corn. Prvních sto návštěvní-
ků přivítá welcome drink a i další se mohou tě-
šit na malý dárek. 

Letní kino v Jablonci nad Nisou je oblíbeným
zpestřením letní kulturní sezony pro celou ro-
dinu, vítáni jsou také ukáznění psí společníci.
Kinotým je připraven i na nepřízeň počasí
a k zapůjčení jsou zde deky i deštníky.

(ph)
Foto archiv Kina Jablonec
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 6. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do oddělení mládeže.

4. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ČEŠI V KOSMICKÉM VÝZKUMU
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

11. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ŽELEZNICE NA JABLONECKU
1859–2017.
Od vizí ke skutečnosti (a zase zpět).
Přednáška Jana Kašpara, ředitele
SOkA Jablonec n. N.

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

18. 6. /úterý/ 17.00 hodin
FALEŠNÉ HRANICE – AKCE KÁMEN
Spisovatelka, badatelka a publicistka
Václava Jandečková představí příběhy
obelhaných mužů a žen, kteří byli
protiprávním způsobem odsouzeni
k několikaletým trestům vězení za
nedovolený přechod hranic.

25. 6. /úterý/ 14.00 hodin
ANGLIE
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

UPOZORNĚNÍ
Vyhlašujeme nové téma virtuální
univerzity třetího věku – Dějiny oděvní
kultury III, podzimní semestr 2019
(zahájení v úterý 8. 10. od 14 hodin)

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

VÝSTAVY
FOTOSOUTĚŽ 2019
SÍLA OKAMŽIKU
Výstava devatenácti nejlepších prací
přispěvovatelů 11. ročníku fotosoutěže
na schodech staré radnice.

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

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

3.–7. 6. /pondělí–pátek/
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V rámci týdne otevřených dveří máte
jedinečnou příležitost navštívit probí-
hající kroužky ve Vikýři. Info na webu.

7. 6. /pátek/ 18.00 hodin
ŠITÍ SE ZAŠÍWÁRNOU
Bližší informace Martina Šípková.

7.–9. 6. /pátek–neděle/
TŘEBOŇ NA KOLE
Cyklistický víkend pro děti a dospělé,
přihlášky do 31. 5., info Pavel Dostál.

12. 6. /středa/ 17.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÁ SHOW
18. ročník komponovaného pořadu
mažoretek Jablonecká jablíčka
v Eurocentru. Vstupné 80 Kč/dospělí,
50 Kč/děti do 15 let, předprodej vstupe-
nek probíhá od 3. 6. na recepci v DDM
Vikýř (pondělí–čtvrtek 14.30–18.30 ho-
din), informace Petra Polanská a Iveta
Nyplová.

14. 6. /pátek/ 16.00 hodin
PŘEDPORODNÍ PŘEDNÁŠKA
Porodní asistentka Radka Velevá z jablo-
necké porodnice, info: porad2@seznam.cz

14. 6. /pátek/ 17.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Velkolepá party s Vikýřem a zahájení
zápisu do kroužků pro školní rok
2019/2020, informace: všichni Vikýřáci.

LETNÍ TÁBORY 2019
Nabídka táborů s volnou kapacitou,
kompletní nabídku naleznete na webu

PŘÍMĚSTSKÉ 2019
1.–4. 7.
HOKUS POKUS SE ZDENDOU – od
6 let, cena: 1100 Kč, info: feix@vikyr.cz
MODELÁŘSKÝ, od 7 let, cena: 
1 400 Kč, info: dostal@vikyr.cz
1.–5. 7.
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM –
od 9 let, cena: 3 300 Kč, + materiál 400 Kč,
info: atelierhofka@gmail.com
KŘESŤANSKÝ SE STUDENTY
Z TEXASU – od 7 let, cena: 1 400 Kč, info:
Martina Šípková, www.bjbjablonec.cz
8.–12. 7.
VŠEOBECNÝ – téma: Fantastická
zvířata – od 6 let, cena: 1 600 Kč, info:
a.tauchmanova@vikyr.cz
VÝTVARNÝ I. – od 5 let, cena: 1 800 Kč,
info: a.tauchmanova@vikyr.cz
SPORTOVNÍ I. – od 8 let, cena: 2 000 Kč,
info: dostal@vikyr.cz
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM II.
– od 9 let, cena: 3 300 Kč, + materiál
400 Kč, info: atelierhofka@gmail.com
15.–19. 7.
ADRENALINOVÝ – od 7 let, cena: 
2 000 Kč, info: a.tauchmanova@vikyr.cz
LETNÍ FANTASY PARK – od 7 let,
cena: 1 800 Kč, info: A. Tauchmanová
22.–26. 7.
ANGLIČTINA HRAVĚ – od 7 let, cena:
1 800 Kč, info: nyplova@vikyr.cz
JÓGOVÝ – od 6 let, cena: 1 750 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz
PRO HANDICAPOVANÉ I. – od 7 let,
cena: 1 600 Kč, info: literova@vikyr.cz 
29. 7.–2. 8.
TVOŘENÍ V PŘÍRODĚ – od 6 do 15 let,
cena: 1 800 Kč, info: nyplova@vikyr.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ AKADEMIE –
od 6 do 15 let, cena: 1 900 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz
5.–9. 8.
DŘEVODÍLNA S DESIGNÉREM III.
– od 9 let, cena: 3 300 Kč + materiál
400 Kč, info: atelierhofka@gmail.com
MAXÍK I. – od 5 do 10 let, cena: 2 200 Kč,
info: terezka.bilbo@seznam.cz
12.–16. 8.
MAXÍK II. – od 5 do 10 let, cena: 2 200 Kč,
info: terezka.bilbo@seznam.cz
HOLKY A KLUCI V AKCI /HAKVA
Extreme/ od 10 do 18 let, cena: 2 000 Kč,
info: feix@vikyr.cz

MAŽORETKY VČ. NOVÁČKŮ
– od 4 do 15 let, cena: 1 900 Kč, 
info: nyplova@vikyr.cz

19.–23. 8.
HUDEBNÍ – od 6 do 15 let, cena:
1 800 Kč, info: nyplova@vikyr.cz
SPORTOVNÍ II. – od 6 do 12 let, 
cena: 2 000 Kč, info: dostal@vikyr.cz
26.–28. 8.
PRO HANDICAPOVANÉ II. – od 7 let,
cena: 1 100 Kč, info: literova@vikyr.cz

POBYTOVÉ 2019
16.–25. 8. ITÁLIE – rodinná dovolená
u moře s Jančou, cena 6 300 Kč, 
info: a.tauchmanova@vikyr.cz
17.–23. 8. RAKOUSKO - rodinná dovo-
lená v horách, cena 7 200 Kč, děti do 7 let
5 200 Kč, info: a.tauchmanova@vikyr.cz

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

3.–28. 6. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od 3 měsíců s doprovodem.

2. 6. /neděle/ 9.00–12.00 
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
11. ročník pochodu kolem přehrady.

5. 6. /středa/ 10.00–12.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ

11. 6. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
OBEZITA A JEJÍ RIZIKA
Povídání s Káťou Brázovou.

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

16. 6. /neděle/ 10.00–19.00 hodin
ŠITÍ BAREFOOT SANDÁLEK 
Workshop vede lektorka Karolína 
Částková. Přihlášky na tel.: 776 829 323,
nebo na e-mail: karolina.castkova@
seznam.cz, cena 1 500 Kč.

18. 6. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
KRÁSNÁ A ŠTÍHLÁ I S DĚTMI
Jak se udržet fit i na mateřské, aneb
jak být krásná i po porodu. Beseda
s Nikol Hejtmánkovou.

18. 6. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
Individuální poradenství zdarma.

20. 6. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin
MAMINKO MALUJ
Výtvarný workshop v rámci respektu
k porodu. Více na tel. 602 279 248.

22. 6. /sobota/ 10.00 hodin
VÍTÁME LÉTO SPORTEM
2. ročník volejbalového turnaje na hřišti
na Slunkách. Přihlášky tříčlenných týmů

do 10. 6. na tel. 605 733 540, nebo na
e-mailu k.brazova@centrumjablicko.cz.

26. 6. /středa/ 10.00–11.00 hodin
ZÁVODY NA MOTORKÁCH
A ODRÁŽEDLECH
Třetí ročník závodu na motorkách
a odrážedlech ve věku 1–3 let na 
in-line dráze u tramvaje. Přihlášky na
tel.: 773 270 271, nebo na e-mail: 
info@centrumjablicko.cz.

26. 6. /středa/ 17.00–18.00 hodin
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Závěrečné vystoupení dětí z kroužku
Tancování s Pájou.

27. 6. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Setkávání těhotných a kojících mami-
nek s laktační poradkyní Eleonorou
Kočí. Přihlášky na tel. 777 102 614.

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

od 3. 6. /pondělí–pátek/
7.30–16.00 hodin
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Klienti musí
mít uzavřenou smlouvu o službě a ob-
jednávky minimálně dva dny předem.
Více informací: tel. 702 191 003, dopra-
va@cckjablonec.cz

3., 10., 17. a 24. 6. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Volnočasová aktivita pro děti od 5 do 14 let,
o lidském těle, první pomoci a všech
složkách IZS. Pro starší možno přestou-
pit z kroužku do Humanitární jednotky
ČČK. Informace: kmz@cck-jablonec.cz.

10. 6. /pondělí/ 15.30–16.30 hodin
OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH
DÁRCŮ KRVE - BRONZOVÁ MEDAILE
Kaple jablonecké nemocnice. Více
www.cck-jablonec.cz, tel. 702 191 003.

20. 6. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
5. 6. /středa/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko-praktický kurz. Přihlášky
www.cck-jablonec.cz (on-line registrace).

21. 6. /pátek/ 9.00–11.00 hodin
PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ – PRÁZDNINOVÉ ÚRAZY
Zaměřeno na děti. Přihlášky
kurzy@cck-jablonec.cz.

21. 6. /pátek/ 12.30–15.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci. Přihlášky
www.cck-jablonec.cz (on-line registrace).

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec n. N.
tel. 488 880 300, mob. 774 762 223.

12. 6. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál

17. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál

19. 6. /středa/ 16.00 hodin
JUNIOR BATTERY
Vystoupení bubenické skupiny ZUŠ
vyžívající zvuku brazilských bubnů
a postupů tradičních brazilských bube-
nických orchestrů. Mírové náměstí.

20. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
TROMBÓNOVÉ TORNÁDO
Koncertní sál ZUŠ

25. 6. /úterý/ 18.00 hodin 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT AKADEMIE
UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
Městské divadlo, Jablonec nad Nisou 

26. 6. /středa/ 16.00 hodin 
IUVENTUS, GAUDE! a JAZZTET
Vystoupení dětského pěveckého sboru
Iuventus, gaude! a JAZZTET. Mírové nám.

Pohádková přehrada

2. 6. /neděle/ 9.00–12.00, start u přehrady U Prutu
Zveme vás na 11. ročník pochodu kolem druhé a třetí přehrady, který
bude plný zábavných úkolů a pohádkových postav. Na startu vás při-
vítají tři prasátka s vlkem, po cestě vás čeká 14 stanovišť, v cíli poníci
a rytířská vesnice. Start s doprovodným programem bude U Prutu od
9 hodin, cíl tradičně na Tajvanu.
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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.

TANEC
7.–9. 6. /pátek–neděle/
MČR – CZECH DANCE
CHAMPIONSHIP 2019
Pořádá TaPŠ ILMA Turnov.

VOLEJBAL
15. 6. /sobota/ 18.00 hodin
ČESKO – ŠVÉDSKO
Zápas European Golden League
(Evropská zlatá liga), pořádá Český
volejbalový svaz, centrkurt.

■ 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
4. 6. /úterý/ 9.00 hodin
ATLETICKÝ TROJBOJ
VŠESTRANNOSTI S ADAMEM 2019
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec ve spolu-
práci s krajskou organizací ČUS Libe-
reckého kraje a Krajskou radou AŠSK,
14. ročník. Patronem je turnovský
rodák, současný nejlepší desetibojař ČR,
Adam Sebastian Helcelet.

15. 6. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec ve spolu-
práci s KAS Liberec.

■ Jablonecká 
přehrada
15. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA 2019

Jablonecká přehrada – zátoka u min-
covny, 10. ročník závodu dračích lodí
pro amatérské, firemní a sportovní tý-
my na počest Jaroslava Poslta, zaklada-
tele oddílu Jizerský drak, doprovodný
program, více na www.jizerskydrak.cz.

15. 6. /sobota/ 16.00 hodin
JABLONECKÁ SKLÁDAČKA 2019
Charitativní projekt se uskuteční
na jabloneckém Tajvaně. 
Soutěží se ve čtyřech kategoriích a ve
čtyřech disciplínách, a to v plavání,
v jízdě na kánoi, cestě bludištěm
a v parkovém běhu. Veškeré finanční
zdroje budou směřovány na pořízení
speciálního bazénu pro Pepu
Procházku, který je patronem
letošního III. ročníku. 
Více informací na 
www.skladacky2015.cz

22. 6. /sobota/ 14.00 hodin
PRASOLOPPET 2019
19. ročník tradičního běhu na
klasických lyžích v zimním oblečení
kolem první přehrady. 
Přihlášky na webu
www.prasoloppet.banda.cz.

■ Lyžařský areál 
Břízky
BIATLON
www.skpjablonec.cz

22. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky 23. ročník mistrovství
ČR (start v 10.00 hodin) s účastí repre-
zentantů, závod pro veřejnost 
(start ve 13.30 hodin) 
a závod pro děti (start v 15.30 hodin).

■ Sportovní areál 
Břízky
www.jiskramseno.cz

9. 6. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO
– SK ČESKÝ BROD
29. kolo. Divize skupina C.

Slavnosti řeky Nisy již podvacáté
Před 20 lety zahájila skupina na-
dšenců z Jablonce nad Nisou spolu
s libereckými vodními skauty z od-
dílu Flotila tradici happeningů, spo-
jených s řekou Nisou. Cílem každo-
roční akce, ať už s názvem Nisa-řeka,
která nás spojuje, Slavnosti řeky
Nisy či Poselství víly Nisy, je upozor-
nit na význam řeky pro náš život, na
to, že o řeku je třeba se starat, dbát
na čistotu její vody i břehů. 

Program s akcí spojený mívá různou
podobu, stálým prvkem je plavba vo-
dáků a skautů po Nise (v nesjízdných
místech pouze symbolická) v čele s ví-
lou Nisou, která předává své poselství
zástupcům měst a obcí na jejím břehu.
„Většinou plavba končí v Trojzemí za
účasti zástupců Hrádku nad Nisou,
Zittau a Bogatynie, v letošním 20. roč-
níku se dopluje až do soutoku
s Odrou,“ říká Milena Bauerová ze spo-
lupořádající společnosti Sundisk.

V rámci letošních slavností bude
v předstihu od 7. června ve vestibulu
krajského úřadu k vidění výstava
k Nise, naostro zahájí jubilejní ročník
v pátek 14. června v 8.45 hodin v jablo-

neckém Eurocentru konferencí s mezi-
národní účastí na téma Nisa – řeka,
která nás spojuje. Flotila lodí s vílou po
Nise popluje od 14. do 21. června. Sym-
bolický start u pramene Nisy na Nové

Vsi je v pátek 14. 6. ve 12 hodin, v Jab-
lonci projde průvod s vílou Nisou na
koni, bubeníky a mažoretkami s předá-
ním poselství před radnicí ve 14 hodin.
„Ten den následuje předání poselství
ještě ve Vratislavicích a Liberci, zde bu-
de součástí slavností. V dalších dnech
plavba pokračuje až na soutok Nisy
s Odrou, kde v německém Ratzdorfu
21. června slavnostně zakončí,“ infor-
muje Bauerová.

Během plavby víla Nisa předá posel-
ství zástupcům všech českých, pol-
ských a německých měst a obcí leží-
cích na březích Nisy.

Případní zájemci o celou plavbu ne-
bo jen její část se mohou přihlásit
u sportovního klubu Tuleň nebo u spo-
lečnosti Sundisk, které již mnoho let
slavnosti se skauty pořádají, nejlépe na
info@sundisk.cz. Pořadatelé zajišťují
i možnost zapůjčení lodí, přepravu
a ubytování během plavby. 

(end, mb)

Čtvrté jablko pro nadané nebo statečné děti
Čtvrtý ročník Ceny pro nadané pro-
běhne v městském divadle ve středu
19. června od 18 hodin. Hlavními hos-
ty a patrony budou např. tvůrci
hvězdného robota jménem Matylda
(OpenTechLab), kapitán HC Vlci
Jablonec Kamil Bříška a další zají-
maví hosté. 

Znovu, už počtvrté se v divadle sejdou
žáci základních a studenti středních
jabloneckých škol, kteří vynikají v ně-
které z kategorií – sport, studium nebo
umění, či si zaslouží odměnu v katego-
rii mimořádný počin. „Chceme tak pod-
pořit píli a dřinu, bez které by nadaní
nebyli schopní rozvíjet svůj talent,“ vy-
světluje Zdeňka Květová, vedoucí od-
dělení školství, kultury a sportu (OŠK)
s tím, že ocenění žáci a studenti si z diva-
dla kromě odměn, jež věnují oceněným
Nadace Preciosa, Kitl, s. r. o., IQLANDIA,
o.p.s., a Allianz pojišťovna, a. s., odnesou
certifikát a symbol ceny, jímž je jablko.

Jablko s ukrytým kamenem
Autorkou symbolu Ceny pro nadané
byla v roce 2016 tehdejší studentka
Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy v Jablonci nad
Nisou Veronika Černá. 

Jablko vytvořila na 3D tiskárně
a rozpůlila jej. Když se půlky od sebe
oddálí, zasvítí mezi nimi skleněný ká-
men od Nadace Preciosa, sponzora
Ceny pro nadané.  

Bubny a Superhero Killers 
„Slavnostní večer zahájí skvělí libereč-
tí bubeníci souboru ARIES a mnoha-
členný divoký band Superhero Killers
se na rozdíl od předešlých ročníků po-
stará o celý hudební program,“ zve na
Cenu pro nadané Lucie Kocourková
z OŠK. Vstupenky na slavnostní večer
má k dispozici každá škola, která no-
minovala svého zástupce v některé ka-
tegorii a přiděluje je dle návrhu oceňo-
vaných.

Anděl pro Matýska
Večer má také charitativní rozměr, ne-
boť v předsálí představuje svůj projekt
pomoci Nadace Preciosa. Nákupem
křišťálových náramků a náušnic s mo-
tivem andílka za 50 Kč může kdokoli
ke sbírce na pomoc přispět. „Sbírka je
určena sedmiletému Matýskovi z Li-
berce, který se narodil předčasně ve
34. týdnu. Po porodu se objevily prob-
lémy s dýcháním a byla nutná intubace.
V necelém roce mu byla diagnostiko-
vána dětská mozková obrna a později
se přidala také epilepsie,“ popisuje pří-
běh Matýska ředitelka nadace Andrea
Kroupová. „Proto je nezbytná zvýšená
rehabilitační péče, se kterou se roz-
hodla finančně pomoci Nadace Pre-
ciosa,“ dodává Kroupová.

Cena pro nadané je projektem statu-
tárního města Jablonec nad Nisou a zá-
štitu nad ní přebírá náměstek pro ob-
last humanitní a sociální David Mánek.
Vznikla v roce 2016 a jejím cílem je

představit děti a mladé lidi, kteří jsou
nadaní v některém oboru lidské čin-
nosti – studium, umění a sport, nebo
udělali nějaký výjimečný čin, napří-
klad zachránili lidský život, nezištně
někomu pomohli či trvale pomáhají. 

Více o projektu i předchozích roční-
cích na www.cenapronadane.cz. (jn)

Foto archiv Sundisk

Patronkou sportu byla v loňském 
ročníku vynikající biatlonistka Markéta

Davidová. Foto Martin Kubišta
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■ Z knihovny 
Jaroslav Fábera, Aleš Král:
Rozhledny České republiky
Nová publikace z fondu naší
studovny seznámí čtenáře
s kompletním přehledem 421
rozhleden. U každé z nich na-
jde GPS souřadnice, dopravní
spojení, informace o otevírací
době, historii stavby i technické
údaje. „V knize jsou barevně
rozlišeny jednotlivé kraje. Pub-
likace je doplněna barevnými
fotografiemi všech rozhleden,
a každý čtenář si tak může na-
plánovat pěkný výlet či krás-
nou dovolenou,“ myslí si Zby-
něk Duda, ředitel knihovny.
Začíst se či si knihu jen proli-
stovat, lze každý všední den ve
studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

■ Nábor
TaPS Magdalena
Taneční a pohybové studio
Magdaléna, z. s., pořádá zápis
žáků na školní rok 2019/2020
pro výuku v nových prostorách
v Jablonci nad Nisou. „Nové
prostory otevřeme v Poštovní
ulici, a to v září letošního ro-
ku,“ říká Ludmila Rellichová,
vedoucí tanečního studia.

Zápis je do přípravné taneční
výchovy dětí ve věku 4 až 6 let,
dále do oborů tanec a pohybové
divadlo pro žáky ve věku od 6
do 18 let (u starších je potřeba
pohybová průprava na určité ú-
rovni) a do kurzů PILATES,
Jóga pro začátečníky a Wheel
jóga – pro pokročilejší.

„Taneční a pohybové studio
Magdaléna bylo založeno v r.
1998. Je zaměřeno na práci
s dětmi od 4 let. Jeho práce
směřuje k rozvíjení dětské o-
sobnosti, její individuality a ta-
lentu. Tvorba tanečního studia
vychází vždy z práce samot-
ných žáků a studentů, z jejich
individuality a vlastního umě-
leckého vyjádření. Jde o cha-
rakteristickou formu tvorby,
která si nese osobité prvky oje-
dinělého způsobu pedagogické
a umělecké práce,“ přibližuje
činnost studia Rellichová.

Zápisy proběhnou v úterý 18.
června od 16 do 18 hodin v ta-
nečním sále v Rychnově u Jab-
lonce (budova městské knihov-
ny) a ve středu 19. června od 16
do 18 hodin v tanečním sále
Eurocentra (vchod z Jiráskovy
ulice). Bližší informace na
taps.magdalena@gmail.com,
telefon: 602 963 574, www.ts-
magdalena.com.

Jste ze Semil, žila jste v Praze. Jaký osud vás přive-
dl do Jablonce?
Byla to především touha vrátit se do klidného a krásné-
ho prostředí. Po studiích jsme žili v Praze, ale každý
volný víkend jezdili do hor, až nastal čas, že jsme si
řekli, je potřeba zvednout kotvy a v roce 1983 jsme vy-
brali Jablonec. V té době jsme měli malou dcerku
a místo se nám zdálo ideální. Manžel začal v Jablonci
pracovat, já byla doma s dcerkou a netušila, co nás če-
ká. Zhruba na roce nám lékaři oznámili, že trpí diag-
nózou spinální muskulární atrofie. (Spinální svalová
atrofie je vrozené onemocnění, při kterém dochází k po-
stupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se pohy-
bovat. Postiženy bývají více dolní končetiny než horní,
vyskytují se i potíže s polykáním a dýcháním – pozn. re-
dakce.) 

To byl asi šok?
Neskutečný. Byl to totální zlom života. Víc než rok jsem
se nedokázala smát. Dodnes si vzpomenu na to, kdy
jsem se opět zasmála. Bylo to velmi smutné období, ve
kterém, a nejen v něm, mi pomohlo moje nástavbové
studium. Vše se točilo kolem dcerky, snažili jsme se zís-
kat co nejvíce informací o léčbě a díky přátelům získáva-
li drahé homeopatické léky. Sice nelze zpětně analyzo-
vat, zda byly účinné, ale chtěli jsme pro ni to nejlepší.
Manžel pracoval, já chodila uklízet, abychom měli fi-
nanční prostředky. Po nějaké době jsem začala praco-
vat v Dětském denním rehabilitačním stacionáři
v Nerudově ulici. A tam jsem zjistila, že existuje svaz
invalidů, u kterého je aktivní skupina rodičů s postiže-
nými dětmi, do které jsem se zapojila. Pořádali jsme
výlety a vyměňovali si zkušenosti. V roce 1994 jsem by-
la zvolena předsedkyní Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí.

V čem spočívala vaše práce?
V té době se měnila legislativa, vše bylo nové. Snažili
jsme se činnost rozšířit a nabídnout rodičům a dětem
výlety, pomáhat jim v každodenní starosti o své děti
tak, aby všichni měli plnohodnotný život. Vzhledem
k tomu, že jsem doma měla nemocnou dceru, věděla
jsem, jaké potřeby děti i rodiče mají. Snažili jsme se
získat pomůcky a v roce 1998 jsme otevírali první půj-
čovnu dětských kompenzačních pomůcek. Pomáhali
jsme ve speciální škole i v jejím detašovaném praco-
višti Sluníčko.

Půjčovna se rozšiřovala?
Ano. Děti rostly a bylo potřeba ji rozšiřovat a kompen-
zační pomůcky zvětšovat. Rovněž poptávka rostla a my
jsme naše služby rozšířily o svoz dětí. Objevila jsem
možnost podat projekt na automobil, který jsme obhá-
jili a získali první vůz. Vybavili jsme ho plošinou, spe-
ciálními sedačkami, v té době byla náhradní vojenská
služba a tu jsme využívali a chlapci nám v mnohém
pomáhali. Druhé auto jsme po letech získali od konta
Bariéry a třetí, na které nám přispěla nadace Jablotron
a A. Raymond, loni v září.

K čemu auta slouží?
Děti denně vozíme do speciálních tříd, denního centra
a Jedličkova ústavu, rodičům tak umožníme více času
pro jejich povolání a usnadňujeme jim pozici na trhu
práce. Kromě toho jim pomáháme i s půjčováním a zís-
káváním pomůcek, neboť kolem toho je množství ad-
ministrativy. Snažíme se mít množství vozíků, aby na

sebe velikostně navazovaly a mohly vyhovět co největ-
šímu počtu dětí.

Kromě toho pořádáte výlety i letní tábory?
Snažíme se vymyslet různou zábavu a rekondiční po-
byty pro těžce zdravotně postižené děti a mládež k to-
mu patří. Organizačně je to velmi náročné, neboť ke
každému musíte mít jednu osobu a zajistit to personál-
ně není snadné. Děti se na pobyt velmi těší, také pro ro-
diče je to jeden z výjimečných časů, kdy se mohou více
věnovat sobě a dalším potomkům. Pro děti se snažíme
vymyslet interaktivní činnost, ve které dokážou rodi-
čům, že i postižené dítě umí víc, než si rodiče myslí. Pro
mě je to i částečná možnost využití mých koníčků ve
výtvarné sféře. Moc mě to baví, děti vedeme k umění,
malujeme, děláme věci z hedvábí, spékáme obrazy ze
skel. K tomu jsme s nadačním fondem Veolia získali
pícku. Vše probíhá tak, aby se děti fyzicky účastnily.

Kolik rodin vaše sdružení využívá?
Je to něco kolem 40 rodin.

Dcera i přes postižení vystudovala vysokou školu?
Když dcera přežila třetí zápal plic, rozhodli jsme se
s manželem, že jí dopřejeme maximální vzdělání. Byla
vůbec prvním vozíčkářem v ZŠ Liberecká, podařilo se
nám získat plošinu, kterou ve škole zbudovali, a co
vím, slouží tam stále. Následně byla průkopníkem stu-
dia na Gymnáziu Dr. Randy a je absolventkou Filozo-
fické fakulty v Praze, obor český jazyk – lingvistika, fo-
netika. V té době jsem se odstěhovala do Prahy a měli
jsme pět let víkendové manželství. Zdárně odpromova-
la a studovala i na magisterském studiu TUL speciální
pedagogiku. Jsem na ni moc hrdá, ale nikdy jsem v pé-
či o ní nebyla sama. 

Je důležitá opora partnerů?
Vždy jsme na to byli dva rodiče, mám úžasného man-
žela. Když byla dcerka malá, chodil do práce, já byla
doma sama, postižené dítě, starosti, nikoho jsem tu ne-
znala. Mnohokrát manžel přijel domů, řekl, ať si vezmu
běžky a dříve, než před setměním, se nevracím. Díky
tomu mi zůstal zdravý mozek, velmi mě to tehdy nabí-
jelo, bez jeho pomoci, opory a sounáležitosti, bych vše
mnohem hůře překonávala. Dva je vždycky víc než je-
den.

Jiří Endler

Bohuslava Zikmundová 
Dva je vždycky víc než jeden

■ Tvář Jablonecka

Bohuslava Zikmundová se narodila v Semilech, kde vystudovala gymnázium, následně 
absolvovala nástavbové studium obor Rehabilitační pracovník v Hradci Králové. 
Pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole a poté v Dětském denním stacionáři 
pod OÚNZ Jablonec. Je spoluzakladatelkou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených.

Foto Jiří Endler



(19)

jablonecký měsíčník červen 2019

24. 6. /pondělí/
Tajvan Jablonec
14.00 – Aerobic sestava MČR
14.15 – A-styl Cheerleaders
14.30 – A-styl dance
14.45 – Exhibice Slack line
15.00 – Aerobic sestava MČR
15.15 – A–styl Cheerleaders
15.30 – A–styl dance
15.45 – Exhibice Slack line
16.00 – Aerobic sestava MČR
16.15 – A-styl Cheerleaders
16.30 – A-styl dance
17.00 – Exhibice Slack line
17.30 – Aerobic sestava MČR + DJ
18.30 – Koncert skupiny PAULIE GA-

RAND + KENNY ROUGH
19.30 – Medailový ceremoniál – vyhlá-

šení vítězů ODM
21.30 – Ukončení doprovodného pro-

gramu

Atletický stadion
Atletika
10.00–16.30 hodin
Program prvního dne – 60 m, oštěp,
koule, dálka, 800 m, 1500 metrů, výška.

Městká hala
Basketbal – turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30,
12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45

Biatlonový areál Břízky
Letní biatlon – závody s hromadným
startem
17.00, 17.15 – 2 km, LL
17.30, 17.50 – 3 km, LL
18.50 – květinový ceremoniál

Sportovní areál Mšeno
Fotbalový turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00,
13.30, 15.00, 16.30, 18.00

Sportovní areál Břízky
Fotbalový turnaj dívek

začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
15.00, 16.30, 18.00

ČLTK Jablonec
Tenisový turnaj staršího žáctva 
začátky zápasů v 8.30, v 10 a ve 14 hodin

25. 6. /úterý/
Atletický stadion a hala
Atletika
9.30–17.30 hodin
Program druhého dne – 60 m př.,
100 m př., 60 m., 300 m, výška, dálka,
800 m, 1500 metrů, výška.

Skoky na trampolínách
14.00 – dívky jednotlivkyně – kvalifikace
15.30 – dívky jednotlivkyně – finále
15.55 – květinový ceremoniál

Městká hala
Basketbal – turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30,
12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.00

Biatlonový areál Břízky
Letní biatlon – sprint
17.00, 17.15 – sprint 1,5 km
17.30, 17.45 – sprint 2 km
18.50 – květinový ceremoniál

Sportovní areál Mšeno
Fotbalový turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
15.00, 16.30, 18.00

Sportovní areál Břízky
Fotbalový turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
15.00, 16.30, 18.00

ČLTK Jablonec
Tenisový turnaj staršího žáctva 
začátky zápasů v 8.30, v 11, ve 12
a v 15 hodin.

Jablonecká přehrada
Triatlon závody jednotlivců
10.00 – žáci starší
11.10 – žačky starší
13.20 – dorostenci
15.30 – dorostenky
17.00 – květinový ceremoniál

26. 6. /středa/
Atletický stadion a hala
Atletika
14.30–17.30 hodin
Program druhého dne – 60 m př.,
100 m př., 60 m., 300 m, 4x60 m, 
výška, dálka, oštěp, výška.

Skoky na trampolínách
14.00 – chlapci jednotlivkyně – kvalifi-

kace
15.30 – chlapci jednotlivkyně – finále
15.55 – květinový ceremoniál

Městká hala
Basketbal – turnaj chlapců
začátky zápasů – 9.00, 10.15, 11.30,
12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45
Vyřazovací boje dívky
15.30 – 5A x 6B
16.15 – semifinále 1A x 2B
18.00 – semifinále 1B x 2A

Biatlonový areál Břízky
Letní biatlon – sprint
17.00 – mix štafety – 3 x 1 km L
17.25 – mix štafety – 3 x 1 km L
18.15 – mix štafety

Sportovní areál Mšeno
Fotbalový turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00,
13.30, 15.00, 16.30, 18.00

Sportovní areál Břízky
Fotbalový turnaj dívek
začátky zápasů – 9.00, 10.30, 12.00,
13.30, 15.00, 16.30, 18.00

ČLTK Jablonec
Tenis – semifinálové zápasy ve dvou-
ře a čtyřhře začátky zápasů v 9 a ve
12 hodin.

Jablonecká přehrada
Triatlon závody jednotlivců
10.00 – štafetový závod žáci mix
12.00 – štafetový závod dorost mix
14.00 – květinový ceremoniál

27. 6. /čtvrtek/
Městká hala
Basketbal
9.00 – o 3. místo dívky
10.15 – o 3. místo chlapci
11.30 – finále dívky
12.45 – finále chlapci

Sportovní areál Mšeno
Fotbalový turnaj dívek
9.00 – o 11.–12. místo
10.30 – o 7.–8. místo

Sportovní areál Břízky
Fotbalový turnaj dívek
9.00 – o 13.–14. místo
10.30 – o 9.–10. místo
12.00 – o 5.–6. místo

Fotbalový stadion Střelnice
Fotbalový turnaj dívek
13.00 – o 3.–4. místo
14.30 – finále

Atletická hala
Skoky na trampolínách
synchronní dvojice
12.00 – kvalifikace dívky
12.35 – kvalifikace chlapci
13.10 – finále dívky a chlapci
13.40 – květinový ceremoniál

ČLTK Jablonec
Tenis – finálové zápasy a duely
o 3. místo ve dvouře a čtyřhře, začátky
zápasů v 9 a ve 12 hodin.

Jablonec se stane olympijským městem
Na čtyři tisíce účastníků Letní olym-
piády dětí a mládeže na konci června
obsadí celkem 22 sportovišť a areálů
v Liberci, Jablonci nad Nisou a Bed-
řichově. 

Soutěžit se bude v celkem 65 disciplí-
nách devatenácti různých sportů.
Sportovní areály jsou na nápor připra-
veny. Letní olympiáda dětí a mládeže se
koná od 23. do 28. června.

Tenis s tradicí
Některá sportoviště, na nichž mladí
olympionici poměří své síly, mají dlou-
holetou historii. Co asi děti řeknou, až
se dozvědí, že tenisové turnaje odehrají
v prostředí, kde se hrál tenis už za prv-
ní republiky? Budou překvapené, pro-
tože stejně jako kurty libereckého teni-
sového klubu, jsou i ty na jablonecké
Proseči moderně vybavené a poskytují
sportovcům veškeré zázemí. Klub ČLTK
hostí prestižní světové i české tenisové
turnaje mládeže i dospělých a už řadu
let vychovává výborné tenisty.

Atletika i basket 
na městských sportovištích
Také atletika, která v Jablonci zdomác-
něla v 60. letech minulého století, drží
krok a nabízí perfektní prostředí na sta-
dionu i v hale. Velké atletické mítinky
tu mají své stálé místo a špičkoví atleti
z celého světa se sem rádi vrací. 
„Připravujeme se v podstatě tak, jako

před každým větším závodem, snažíme

se, aby všechno bylo v plném lesku
a samozřejmě bezpečné a funkční,“ po-
tvrzuje Milan Matura ze společnosti
SPORT Jablonec. „Opravou projdou
klece na vrhačské disciplíny a v měst-
ské hale bude potřeba podle platných
norem přelajnovat kurty na basket.
Drobným opravám se nevyhneme u se-
daček pro diváky a na toaletách.
Všechno to jsou ale víceméně provozní
záležitosti. Pro vlastní závody počítáme
samozřejmě i s posílením wi-fi, aby
všechny datové přenosy fungovaly tak,
jak mají,“ vypočítává Matura. Zatímco
na Střelnici budou děti bojovat o cenné
kovy v různých disciplínách královny
sportu, v městské hale u přehrady se
bude hrát basketbal, na hřištích ve
Mšeně a v Břízkách se uskuteční fotba-
lový turnaj chlapců a dívek. Letní biat-

lonové závody se uskuteční v lyžařském
areálu na Kolečku. Na přehradě budou
zápolit o nejlepší časy triatlonisté.

Paulie Garand a Dračí lodě –
i to je ODM 2019
Nabitý, jak se na velkou sportovní udá-
lost sluší, bude také olympijský dopro-
vodný program. „Ve středu 26. června
odpoledne bude možné si na přehradě
ve Mšeně vyzkoušet jízdu na paddle bo-
ardu, týmovou plavbu v dračí lodi, ba-
lancování na slack-line nebo lezeckou
stěnu. Vyvrcholením celého dne bude
v 18 hodin medailový ceremoniál, po
kterém následuje koncert Paulieho
Garanda a DJ Kennyho,“ zve na dobrou
zábavu Jan Kubeš, který má doprovod-
ný program celé olympiády na starosti.

Kdo zapálí olympijský oheň, 
je tajemství
Olympijskou pochodeň pro ODM 2019
ze skla a nerezové oceli vytvořil Pavel
Tille z Vyšší odborné školy sklářské
v Novém Boru spolu se svými studenty.
Výroba trvala tři týdny. Mladí sportovci
s ní proběhnou mnoha městy a obcemi
po celém kraji. Kdo s ní ale olympijský
oheň zapálí, je zatím tajemstvím. 

Pochodeň měří 64 centimetrů, váží
tři kilogramy a je vyrobena z čistého
křišťálu, který zdobí skleněné proužky
v barvách olympiády. „To byla asi nej-
větší výzva. Sklo se totiž barví oxidy ko-
vů a není vůbec jednoduché při nalepo-
vání trefit přesně požadovaný odstín.
Barvy se musí nahřívat postupně a sa-
motné lepení musí být velice rychlé.
Pracovali jsme na tom v týmu pěti lidí,“
říká autor pochodně Pavel Tille, který
se nechal při výrobě inspirovat olym-
pijskými hrami v Pchjongjangu. 

V rámci výuky se do výroby zapojili
také studenti. Horní část pochodně,
v níž bude hořet oheň, vytvořil z nere-
zové oceli Pavel Kubela. Při výrobě se
musela zohlednit i technická stránka,
především aby oheň vůbec hořel. Další
otázkou pak bylo samotné palivo. 

„Školu v Novém Boru jsme vybrali cí-
leně. Jako pořadatelé chceme ukázat,
co může náš kraj nabídnout a v čem je
dobrý. A to sklářství bezesporu je,“ říká
Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro re-
zort školství mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti. (mh)

■ Jablonecký program Olympiády dětí a mládeže /24.–27. 6./ 

Foto archiv Sport Jablonec, s. r. o.
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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. června 1919, 149, strana 1, R
Jablonec. Komunální volby. Volební listina Ně-
mecké nacionální strany obsahuje 42 jmen
kandidátů. Na prvním místě je uveden Karl R.
Fischer, odborný učitel, Podhorská 45. Na listi-
ně je také pět žen, mezi nimi známá jablonecká
básnířka Marie Hübnerová.

Praha. Válečná situace na Slovensku. Kleri-
kální list Čech hlásí, že neúspěch u Miskolce
jde na vrub špatného velení italského generála
Piccioniho. Generál Rosi v Košicích nařídil ne-
brat zajatce. Miskolc hoří, přesto se na české
vojáky střílí z kulometů, které jsou umístěny
v oknech každého domu. Situaci má zachránit
francouzské komando.

2. června 1919, 150, strana 5, V
Jablonec. Poučení k volbám. Voličem se stává
každý muž či žena překročením 21 let věku.
V den voleb musí být přihlášen v místě nejmé-
ně tři měsíce. Vyloučeny jsou osoby nesvépráv-
né, v konkurzním řízení, osoby s nevyřízenými
účty s městem, osoby odsouzené ke ztrátě vo-
lebního práva a vězňové v nápravném zařízení.

3. června 1919, 151, strana 4, 5, 7,V
Jablonec. Smrt v přehradě našla 36letá Marie
Rungeová. Hrázný Bárta a strážmistr Julius
Kittel se ji pokusili oživit, ale bylo to marné.

Jablonec. Sociální demokraté se scházejí kaž-
dý čtvrtek v 8 hodin večer v Nádražní ulici
v hostinci U dubu. Lídrem je Hermann Hladik,
sekretář, Skleněná 44.

Inzerát. Pozor! Zítra prvotřídní prorostlé koň-
ské maso! Gustav Drbohlav, Dlouhá 19.

Kino Fortuna promítá jeden z nejkrásnějších
filmů podle celoživotního díla Berty Suttnerové
Složte zbraně! se slavným hercem Olafem Tön-
sem. Již jen dnes a zítra!

4. června 1919, 152, strana 4, V
Jablonec. Dělnická národně sociální strana
má 34 kandidátů. Na prvním místě je Adolf
Krainer, mechanik, Lesní ulice 24. Německá
demokratická strana má 16 kandidátů. Lídrem
je Anton Hopf, továrník. Kandidátka spojených
českých stran má 30 kandidátů. Lídrem je
František Pařík, Údolní 27, na dalších místech
Eduard Mlejnek a Josef Louda. Kandidují také
dvě ženy: Františka Čápová a Marie Halbhu-
berová.

13. června 1919, 160, strana 1, 6, 7, V
Bílý Potok. Vražda a sebevražda. Včera odpo-
ledne bylo nalezeno u zdejší hřbitovní zdi tělo
brutálně zabitého 10letého chlapce, vedle něj
velký obušek, který rozdrtil jeho lebku tak, že
vytékal mozek. Nedaleko visel na stromě 36letý
účetní Nekl, chlapcův otec. Důvodem prý byly
rodinné neshody.

Inzerát. Nový kurz na výuku FOXTROTU
otevírá Rösslerova taneční škola dnem 17. 6.!

16. června 1919, 162, strana 1, R
Jablonec. Při včerejších volbách přišlo k ur-
nám 14 860 občanů z 15 900 oprávněných. Bylo
odevzdáno 14 791 platných hlasů. Německé
strany dostaly celkem 36 mandátů. Češi přišli
k volbám úplně všichni. Oprávněných voličů
měli 2 008 a získali 6 mandátů, což je důkazem
jejich výborné volební agitace. Budeme se mu-
set od nich učit.

17. června 1919, 163, strana 2, R
Praha. Čeští bolševici zatčeni. V Kladně byli
zatčeni známí bolševici Muna, Zápotocký a so-
cialista Steiner. Důvodem je, že prý na mítin-
cích vyzývali k převratu.
Pozn. Ch. P.: Alois Muna, redaktor: *1886, †1943;
Antonín Zápotocký, 5. prezident ČSR: *1884,
†1957

24. června 1919, 170, strana 2, R, V
Berlín 23. 6. Kvůli podpisu mírové smlouvy
byla svolána schůze Národního shromáždění
ve Výmaru. Kabinet se rozhodl přijmout všech-
ny podmínky smlouvy.

Francie. Versailles. Opojení nad vítězstvím ve
válce. Děla pařížského opevnění v 9 hodin ve-
čer odpálila 100 ran! Veškeré obyvatelstvo
Versailles vyšlo do ulic. Hotel, kde je ubytována

německá delegace, je střežen dvěma jednotka-
mi francouzské infanterie. Klid byl zachován.
Po pařížských bulvárech táhly houfy lidí s hud-
bou a zpěvem, na chodnících se tančilo. V ně-
kterých ulicích demonstrovali dělníci, kteří po-
žadovali demobilizaci. 

25. června 1919, 171, strana 1, 5, V
Jablonec. Úvodník. Falšování bankovek. Od
velké akce ministra financí Rašína, který chtěl
dát republice novou měnu a současně odstranit
zdražování, uplynulo několik měsíců. Obyva-
telstvo věřilo ve zlepšení, které se však po kol-
kování a zadržení 50% hotovosti a úspor nedo-
stavilo. Hned po zahájení kolkování se zjistilo,
že jsou v oběhu falešné kolky – a vzhledem ke
špatné kvalitě pravých kolků, které vyrábělo
několik firem, se falešné nedají s jistotou určit.
Doporučujeme, aby si každý příjemce stokoru-
nové bankovky napsal její číslo a nechal si je
potvrdit od výdejce. Pokud někdo pokládá ban-
kovku za falešnou, je možné ji vrátit vydavate-
li. Vůbec nejlepší je používat při placení šeko-
vých knížek.
Pozn. Ch. P.: Alois Rašín: *1867, umírá jako oběť
atentátu v roce 1923

Praha. Loterie končí. Podle nařízení minister-
stva financí končí tato stará hra, chráněná stá-
tem, jejíž zhoubný vliv na charakter lidí je zná-
mý. Vznik loterie sahá zpět do starověkého Ří-
ma, kdy císař Augustus nechával při hostinách
rozdávat lístky, na něž si majitelé mohli vy-
zvednout různé věci. Číselná loterie byla zave-
dena v Janově roku 1620 Benedettem Gentilem.
Ve Vídni byla zavedena v roce 1752, 1763 v Ber-
líně. V Praze byla tažena první čísla 12. 10. 1754
(byla to čísla 22, 75, 33, 71, 44). V Jablonci se za-
čaly přijímat sázky v roce 1783. Dnes tedy pro-
běhne poslední tah a buďme rádi, že nás nová
doba osvobodila od této neřesti.

Jablonec. Z přehrady byla vytažena mrtvola
černě oděného mladého muže. Na zádech měl
batoh s těžkým kamenem. Během pátrání se
přihlásil otec nezvěstného 23letého pasířského
pomocníka Josefa Wolfa, který v mrtvém po-
znal svého syna. Tělo bylo převezeno do Šum-
burka.

R- ranní vydání, 
V – večerní vydání

Christa Petrásková

Kniha Jablonec nad Nisou v letech 1914–1918
je k dostání v Infocentru v Domě manželů
Scheybalových a v rýnovickém domě česko-
německého porozumění.

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 16. června 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 květnového kvízu: viadukt,
který byl postaven kvůli bažinaté krajině na
dřevěných pilonech v Rychnově u Jablonce nad
Nisou. Stavba je dlouhá 118 metrů a tvoří ji 10
pilířů a 9 oblouků.

Výhercem květnového kvízu je Jaroslav Sla-
byhoud. Gratulujeme.

Otázka na červen
V Desné se nachází pseudogotická hrobka jed-
noho významného sklářského rodu:

a) Liebigů

b) Wanderů

c) Riedlů
Foto Jitka Nosková
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■ Ohlédnutí
Zahájení Jabloneckého škrpálu
Na zahájení 7. ročníku Jablonec-
kého škrpálu přišlo před jablonecký
magistrát ve středu 24. dubna přes
50 seniorů, aby odstartovali novou
sezonu. Prvním krůčkem bylo, že
primátor města Milan Kroupa pře-
dal tradiční zástavu, na oplátku
dostal osázený škrpál. Menší verze
osázeného škrpálu putovala k ná-
městkovi Davidu Mánkovi. Nezůs-
talo však jen u předávání symbolů.
Město škrpálníky obdarovalo dár-
ky v podobě reflexních pásek,
marcipánových škrpálků a primá-
tor přidal něco na zahřátí. První
trasa vedla na rozhlednu ve Frýd-
lantu, kam všechny výletníky při-
jel přivítat starosta Frýdlantu Dan
Ramzer, který na zmíněnou zásta-
vu, tedy modrý trikot, přivázal dal-
ší stuhu v podobě své kravaty.
Nálada byla velice dobrá, protože
jak počasí, tak trasa byly pro se-
niory krásným zpestřením dne
a příjemným zahájením cesty
k nasbírání prvních kilometrů.
Letošní trasy budou orientované
nejenom po krásách naší vlasti,
ale škrpálníci také zavítají k ně-
meckým sousedům. Závěrečná šta-
feta z Ještědu do Jablonce se usku-
teční v úterý 24. září. Všem přeje-
me šťastné kilometry v nohách,
hodně sil a elánu. (ik)

■ Aktivní věk
Informace z Centra sociálních
služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

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

Další letošní sportovní úspěch
putuje k jabloneckým seniorům.
V pátek 26. dubna se v Liberci ko-
nal turnaj seniorů tří měst v kužel-
ce. Jablonečtí obsadili všechny
zlaté kategorie, tedy cenu pro tým,
nejlepší hráčku a nejlepšího hrá-
če. Vyhlašování bylo tedy plné ra-
dosti a úsměvů, loňské prvenství
bylo obhájeno a putovní pohár zů-
stává doma. Gratulujeme!

Výlety do muzea a PS PČR
V rámci poznávání české vlasti se
senioři z Jablonce vypravili na vý-
let do Ústí nad Labem. Zavítali do
muzea na Schichtovu epopej, kde
se dozvěděli mnohé o tomto továr-
nickém rodě Schichtů. Poté navští-
vili zámek Větruše, odkud je krás-
ný výhled na celé město. Jedním
z dalších výletů byla návštěva
Poslanecké sněmovny v Praze. Pro
seniory byl v úvodu připravený
film o vzniku PS PČR a po celou
dobu prohlídky seniory doprová-
zela poslankyně Jana Pastuchová.
Výlet tímto však nekončil, protože
odpoledne je čekala další zajímavá
prohlídka Werichovy vily. Ta je

primárně věnovaná odkazu J. We-
richa, J. Voskovce, Osvobozeného
divadla a částečně básníkovi V. Ho-
lanovi, který v přízemním bytě vily
žil. Pro mnohé bylo toto zastavení
skvělé i díky vynikající kavárničce
a atmosféře pražské Kampy. (lf)

Senioři ČR
Jablonecký spolek Senioři ČR je
přejmenovaný Svaz důchodců. Má
stálý uzavřený počet členů 147
a pravidelně se schází ve velkém
sále spolkového domu. Program
pro naše členy je široký. Pořádají
různé besedy, např. s paní Albrech-
tovou z Diakonie o problémech
v sociální péči pro seniory, s pa-
nem Řeháčkem o památkách Jab-
lonce n. N., Jizerských a Lužických
hor, s panem Wejnarem o problé-
mech v dopravě v Jablonci n. N.
Dále se konají hudební odpoledne,
kde si členové mohou zatančit ne-
bo zazpívat. Jednou za měsíc jsou
připravovány pěší procházky po
Libereckém kraji, ale třeba i výlet
do Prahy na Petřín. Díky finanční
podpoře Nadace Preciosa organi-
zuje spolek třikrát do roka autobu-
sový zájezd, ten poslední směřoval

na zámek v Brandýse nad Labem
a do skanzenu v Přerově nad La-
bem. V červnu je plánována plav-
ba po Máchově jezeře a výlet do
Doks. Členové spolku se také
účastní sportovních her, které po-
řádá krajská rada seniorů. V roce
2018 obsadili Jablonečané v Liber-
ci 1. místo. V květnu se zúčastnili
sportovních her v Lomnici nad Po-
pelkou. (lc)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945
4., 11., 18. a 25. 6. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

4. 6. /úterý/ 
Výlet – Zvířetice – info u vedoucí
klubu, odjezd 8.15 z AN 

20. 6. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel. 724 206 367
4. a 11. 6. /úterý/ 12.00 hodin
Cvičení v bazénu

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
5. 6. /středa/ 
Doksy a okolí – plavba lodí po
Máchově jezeře, pouze pro
přihlášené členy.

18. 6. /úterý/ 
Jezdíme bez nehod – Kulturní
centrum Vratislavice n. N., začátek
přednášky v 17.00 hod. – zdarma,
pořádá Krajská rada Seniorů ČR

19. 6. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci a poslechu – velký
sál CSS

26. 6. /středa/ 14.00 hodin
Program na prázdniny, měření KT
a promítání fotek – 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.

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel. 605 535 987
18. 6. /úterý/ 
Výlet na zámek Jemniště a do
zámku a parku ve Vlašimi.
Přihlášky a 250 Kč bude vybírat
p. Niklová, tel. 602 630 913,
v kavárně Fokus ve spolkovém
domě ve čt 6. a pá 7. 6. 2019
od 14.00 do 15.20 hodin. 
I pro ostatní veřejnost.

20. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Beseda s Policií ČR s promítáním,
i pro ostatní veřejnost 
– malý sál CSS.

Zahájení Jabloneckého škrpálu 2019, foto CSS

Prohlídka PS PČR, foto CSS

Senioři ČR Jablonec nad Nisou, foto L. Caránková
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■ Jablonecké maličkosti XXXVII.

Je pozoruhodné, jak i některé drobné pa-
mátky stíhá osud hodný celebrit – objeví se,
vzbudí pozornost, nadchnou, zazáří a zase
pohasnou. A to někdy i opakovaně. 

Pokud je možné označit některou z drobných
památek za celebritu mezi jabloneckými malič-
kostmi, pak je to jednoznačně Balvan! Ach, ano:
Balvan s velkým B! Dokonce je po něm pojme-
nována jedna ze zdejších ulic, a toto jméno by-
lo následně přeneseno i na nedaleké slavné
gymnázium. A když svého času studenti tohoto
ústavu protestovali proti jeho zrušení či omeze-
ní, přikutáleli na jablonecké náměstí – veliký
stylizovaný Balvan! Staré pohlednice navíc do-
svědčují, že v minulosti byla podle kamene na-
zvána i hospoda v blízké Jateční ulici. Tak mocný
to byl a je symbol. A to i přesto, že dnes poně-
kud opomíjen zarůstá zelení v zahradě za plo-
tem, který jej v ulici U Balvanu jaksi zahaluje
před světem každodennosti.
A přitom býval kdysi Balvan
na opravdovém výsluní a zda-
leka viditelný. Za starých ča-
sů byl sice daleko za jablone-
ckou zástavbou, ale hověl si
v lukách u křižovatky cest,
kousek nad tehdejším rybní-
kem zvaným Hillebrand-
teich, po jehož hrázi dnes zů-
stal jen název ulice U Náspu. 

Podobně jako jiným jizer-
skohorským skalám se skal-
ními mísami i jemu lidé ří-
kávali Kesselstein čili Kotelní
kámen. Na staré katastrální
mapě z roku 1843 jsou louky
okolo kamene pojmenovány
Beim Kösselstein čili U Ko-
telního kamene. A ulice, která
byla později hlavní příjezdo-
vou cestou do Jablonce, byla
podle toho nazvána Kessel-
steingasse, což bylo ve 20.
století přeloženo jako U Bal-
vanu, čímž vlastně vznikl
i český název skály. Staří ho-

ralé kdysi věřili, že kotle v žule vznikly nadpři-
rozenými cestami – buď je vyseděli svými roz-
žhavenými zadnicemi čerti, nebo byly vytesány
lidmi pro provádění obřadů krvavých zvířecích
i lidských obětin. Podle další báchorky se dostal
Balvan na území města náhodou: sám ďábel
prý při stavbě Čertovy zdi tahal povětřím čedi-
čové kameny z Bukovce až za Ještěd, a když si
všiml, že omylem nese i těžký žulový balvan,
odhodil jej vztekle právě nad Jabloncem. 

S Balvanem spojené nadpřirozené síly se
snažila zapudit jistá Klara Berndtová z domu č.
134, na vrcholu kamene, hned vedle skalní mí-
sy, nechala roku 1830 vztyčit železný kříž. Ten
nahradil starší kříž kamenný, jenž měl zničit
neznámý vandal; i když se prý také říkalo, že
tento kříž byl jistojistě obětí rejdů nečistých
nadpřirozených sil. Sedmatřicetiletá Klara ale
roku 1836 náhle zemřela a o kříž se pak musel
starat majitel domu č. 134 – pan Anton Schwan.

Ten v letech 1860 a 1873 nechal svaté znamení
na Balvanu opravit. U kamene s křížem se prý
zastavovala procesí, která putovala po Staré rá-
delské cestě, snad k poutní kapli na Milíře či
ještě dále. 

Jedna z nejstarších připomínek Balvanu po-
chází z časů sedmileté války v polovině 18. sto-
letí. Tehdy se vedle osamělého kamene měl u-
tábořit oddíl pruského vojska. Hned při skále
zatopili vojáci pod kotly a chystali menáž.
Najednou se však v lese vynořila jednotka
Rakušanů, kteří táhli od jihu. Prusové ve spě-
chu prchli a u Balvanu s kotlem žulovým po
nich zůstaly jen převržené kotle železné. 

Hvězdná hodina Balvanu nastala v roce 1904,
kdy byla nově trasována a rozšiřována ulice ús-
tící do okresní silnice mezi Jabloncem a Rych-
novem. Zeměměřiči již v roce 1846 vyměřili
trasu silnice vybudované pak v letech 1877 až
1878 stavitelem Antonem Womatschkou tak, že

vedla hned vedle kamene.
A i sebemenšímu rozšíření
cesty by proto skála musela
ustoupit. Jenže v té době byl
již Balvan vnímán jako jaký-
si „vítací kámen“ zdravící
všechny, kteří přijížděli do
Jablonce z českého vnitroze-
mí. Jeho zničení proto zdej-
ším lidem hodně vadilo.
Našli se naštěstí dva pro zá-
chranu Balvanu zcela nadše-
ní členové okrašlovacího
spolku – pánové Karl Seide-
mann a Adolf Zasche. Ti ká-
men vykoupili a nechali na-
máhavě odsunout tak, aby
rozšířené silnici nevadil. Na
jejich počest je dodnes na
Balvanu s nedávno obnove-
ným kovaným křížem tabul-
ka, švabachem žlutě na zele-
né hlásající, že tito dva do-
brodinci zachovali symbol
Jablonce nad Nisou. 

Marek Řeháček

Jablonecký Balvan

Kresba Petr Ferdyš Polda

Výstava ve dvoře no. 1
Vernisáž výstavy absolventských prací a ob-
razů studentů Vyšší odborné školy při Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole v Jablonci
nad Nisou proběhne v prostorách školního
dvora SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou dne
5. června v 17 hodin.

Jedním z dlouhodobých záměrů Martiny Picko
Baumannové, ředitelky SUPŠ a VOŠ v Jablonci
nad Nisou, je seznamovat širokou veřejnost s pra-
cemi a tvorbou studentů školy. Na již tradiční vý-
stavu maturitních prací studentů SUPŠ v prosto-
rách Kina Radnice 70 tak naváže další expozice,
a to výstava praktických absolventských prací
studentů VOŠ. „Vyšší odborná škola – Obor Raže-
ná medaile a mince byla na naší škole založena
v roce 1995 jako reakce na vznik České mincov-
ny v Jablonci nad Nisou. Škola si klade za cíl vy-
chovávat odborné specialisty pro potřeby rozví-
jejícího se numismatického průmyslu. Závěrečná
zkouška – absolutorium se kromě zkoušky z te-
oretických předmětů skládá také z vytvoření me-
daile od první kresebné skici až po finální ražbu
včetně autorského návrhu obalu medaile. Stu-
denti si témata svých závěrečných prací volí sa-

mi, bývá tak k vidění pestrá paleta témat,“ říká
Martina Picko Baumannová, ředitelka školy.

Součástí výstavy bude i výběr maleb studen-
tů VOŠ z plenérových pobytů, které škola pro
studenty každoročně pořádá. Výstava proběhne
v prostorách bývalých dílen ve dvoře školy.
Tento industriální prostor nabízí svou syrovostí
zajímavou alternativu k atmosféře klasických

galerií a pro veřejnost bude přístupný průcho-
dem do dvora školy z Kubálkovy ulice.

Celou akci zahájí úvodní slovo kurátorky
Severočeského muzea v Liberci, Kateřiny Nory
Novákové. Výstavu bude možné navštívit ve
dnech 6.–7. 6. a 10.–12. 6. vždy od 9 do 16 hodin
kromě pátku 7. 6., kdy bude otevírací doba
zkrácena do 13 hodin. (jo)

Foto archiv SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N.
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Jablonecké archivní Cimélie ’19
Státní okresní archiv Jablonec
nad Nisou se v pátek 7. června
2019 již poosmé připojí k celo-
světovým oslavám Mezinárod-
ního dne archivů. Tradiční Den
otevřených dveří bude tentokrát
spojen s vernisáží výstavy Želez-
nice v regionu. Vize a skutečnost.
Dráhu máme v prostoru Jizer-
ských hor a horního Pojizeří to-
tiž již sto šedesát let – první vlak
zastavil na železničním nádraží
v Rychnově u Jablonce nad Ni-
sou prvního května roku 1859. 

Na výstavě připomene jablonecký
státní archiv prostřednictvím svých
archiválií regionální železniční
dráhy postavené i ty pouze naplá-
nované. 

Archivní fond Místní dráha
Mnoho atraktivních dokumentů je
uloženo v archivních fondech
Místní dráha Liberec–Jablonec nad
Nisou–Tanvald, popř. Jizerská dráha
– zájmové sdružení obcí Jablo-
necka. Zajímavé informace (pře-
devším z oblasti dějin správy a ci-
vilního i trestního práva 19.–20.
století) v sobě ale skrývají i archi-
válie Okresního úřadu Jablonec
nad Nisou, Okresních soudů Že-
lezný Brod a Tanvald nebo osobní
fond smržovského vlastivědného
pracovníka Josefa Meissnera. 

Na výstavě budou demonstrová-
ny jednotlivosti z archivní Sbírky
tisků a soudobé dokumentace (jíz-
denky, plakáty, jízdní řády, mate-
riály některých badatelů v oblasti
železnice; prezentovány budou
i slavnostní filatelistické tisky vy-
dané Českou poštou v roce 2017
při příležitosti 115. výročí trati Tan-
vald–Kořenov). 

Nebudou ale chybět ani fotogra-
fie ze Sbírky deskových negativů či

Sbírky fotografií a pohlednic (vý-
stavba tratí, fotodokumentace ně-
kterých železničních neštěstí – na-
př. roku 1904, kdy došlo v Desné
ke srážce vlaků se zraněním třice-
ti osob; optimističtější fotografie
naopak ukáží rok 1906, kdy císař
František Josef I. využil po návště-
vě Liberce a Jablonce nad Nisou
železniční nádraží v Rychnově ke
svému odjezdu z regionu). K vidě-
ní budou i železniční mapy a pra-
pory.

Zahájení provozu na trati Libe-
rec–Pardubice v roce 1859 zastoupí
na výstavě vzácná rozkládací ve-
duta trati (včetně scenérie s rych-
novským viaduktem) a údaje
z jízdního řádu z roku 1861.

Nerealizovaná trať
Zájemci o výstavbu trati z Rádla
směrem na Jablonec a Tanvald si
budou moci prohlédnout cenné
velkoformátové kolorované plány
této nikdy nerealizované železnice

ze šedesátých let 19. století, a také
návrh jejího rozpočtu.

Vlakové propojení Liberce a Jab-
lonce roku 1888 připomene např.
koncese na výstavbu dráhy z 3.
července 1886, jídelní menu při
příležitosti slavnostního prvního
výkopu lopatou 4. října 1887
a mnoho dalších zajímavostí.

Prodloužení trati z Jablonce na
východ bude demonstrováno něko-
lika memorandy Výboru pro výstav-
bu železnice Jablonec n. N.–Tanvald
– zemská hranice z let 1889, 1892
a 1893 o nutnosti budoucího další-
ho rozvoje zdejší vlakové dopravy. 

Železniční trať Tanvald – státní
hranice otevřenou v roce 1902 za-
stoupí na výstavě článek v novi-
nách Gablonzer Zeitung z 21. srp-
na 1901. Návštěvníci uvidí i tzv.
stálou volnou jízdenku pro regio-
nální tratě vystavenou v roce 1922
na jméno emeritního jabloneckého
starosty A. H. Posselta z titulu jeho
pozice člena správní rady Libe-

recko-jablonecko-tanvaldské drá-
hy (RGTE). 

Rok 1929 s jeho neúspěšnou
snahou o obnovení plánů na vý-
stavbu trati Rádlo–Jablonec přiblí-
ží na výstavě útlý memorandový
spisek – Das Verkehrselend der Stadt
Gablonz a. N. – Dopravní bída měs-
ta Jablonce nad Nisou.

Důležité mezníky
Výstava nezapomene ani na důle-
žité mezníky zdejší železniční do-
pravy po roce 1945, jako byla ne-
hoda u Spálova na Semilsku
(1990) nebo boj za zachování trati
Tanvald–Harrachov (1997–1998). 

Připomenuty budou i regionální
železniční archiválie uložené mi-
mo jablonecký archiv (Národní ar-
chiv v Praze, Státní oblastní archiv
v Praze, Archiv Senátu ČR).

Během jablonecké oslavy Mezi-
národního dne archivů bude při-
pomenuto i letošní 110. výročí
otevření jabloneckého českého
Národního domu 28. září 1909
v dnešní Revoluční ulici. 

Zájemcům bude umožněna i tra-
diční prohlídka archivu v Tur-
novské ulici 40/40a, kdy jim bude
přiblížena odborná práce archivá-
řů a budou seznámeni s novinka-
mi v jejich činnosti za poslední
rok. Sraz zájemců před hlavní bu-
dovou archivu je vždy v 9, 12, 15
a 18 hodin. Více na www.soalitome-
rice.cz/soka-jablonec-nad-nisou.

Jan Kašpar, vedoucí archivu

Text byl sepsán s pomocí příspěvku
Miloslavy Melanové, Budování že-
lezničních tratí na Liberecku a kon-
takty s německým územím před
první světovou válkou, in: Drogy
handlowe i powiązania kumunika-
cyjne na obszarach Euroregionu
Nysa, s. 84–88, Jelení Hora 1996.

Výstavba viaduktu na Brandlu v roce 1888 Jablonecké vlakové nádraží ještě před pokládkou kolejí v roce 1888

1892 – mapa z memoranda
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Iuventus, gaude! v bulharské Sofii
Prestižní pozvání získal dětský pěvecký sbor
jablonecké ZUŠ od dětského sboru bulhar-
ského rozhlasu na festival duchovní hudby
v Sofii. 

V pátek 10. května odletělo 50 iuvenťáků na svou
další uměleckou misi s nejkrásnější českou
a světovou muzikou. V hlavním městě Bulhar-
ska strávily jablonecké děti čtyři dny naplněné
bohatým kulturním programem. Děti se zú-
častnily uměleckého workshopu a prvním vy-
stoupením představily českou kulturu na
Univerzitě Cyrila a Metoděje. Součástí festivalu
byl i koncert pravoslavných zpěvů a velký celo-
večerní koncert české a světové duchovní hud-
by v katolickém chrámu sv. Josefa, který týden
před koncertem navštívil papež František.
Poslední den pobytu si děti za doprovodu no-
vých kamarádů prohlédly památky hlavního
města.

Bulharský národní rozhlasový dětský sbor je
velmi důležitým kulturním subjektem Bul-
harska, který pravidelně vystupuje při uvítání
vládních delegací a vystoupením zahajoval
i ukončoval předsednictví Bulharska v Evrop-
ské unii.

Nejzajímavějším zážitkem pro děti bylo – pod-
le sbormistra Tomáše Pospíšila – setkání s kul-
turou ovlivněnou východním pravoslavím. Již
samotná příprava pravoslavných zpěvů dávala

tušit tak odlišný svět, s jakým se děti nesetkaly
ani na svých loňských cestách po jižní Africe.

Za svou další uměleckou cestu vděčí jablonecké
děti svým partnerům, a to především Statutární-
mu městu Jablonec nad Nisou a Nadaci Jablotron.

V Jablonci nad Nisou můžete iuvenťáky v nej-
bližší době slyšet na koncertech 31. 5. v kostele
sv. Anny a 7. června v Eurocentru.

Zvláštní pozvání pak patří na páteční večer
13. září, kdy v podání souborů Musica Florea
a Iuventus, gaude! zazní na hladině jablonecké
přehrady hudba Georga Friedricha Händela.
Provedení vybraných částí slavného oratoria
Mesiáš uzavře sérii koncertů a vystoupení fes-
tivalu Jablonecké tóny. Jitka Holová, 

spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ

Po pěti letech nejistoty a dohadů o budouc-
nosti hazardu v Jablonci nad Nisou je jasno.
Zastupitelé schválili vyhlášku, která od srp-
na 2021 na celém území města zakazuje hra-
cí automaty. Zásadně k tomu přispělo i ús-
pěšné referendum z ledna 2018. Rozhodnutí
zastupitelů je nezvratné, ledaže by proběhlo
další platné a závazné referendum, což je
nereálné. Navíc z původních 11 kasin jich
zůstává už jen 6 a je možné, že brzy skončí
i další.

Jsem rád, že tvrdý pouliční hazard můžeme od-
škrtnout jako vyřešené téma. Už méně mě těší,
že se v zastupitelstvu nenašla většina, která by
odhlasovala můj protinávrh na okamžitý zákaz
hracích automatů, který jsem před volbami slíbil
předložit. Bohužel je to pozůstatek minulého
vedení města, které se všemi provozovateli kasin
uzavřelo smlouvy s velkorysou tříletou výpověd-
ní lhůtou. To se nyní stalo účinným, byť falešným
argumentem proti bezodkladnému ukončení
tzv. technické hry kvůli domnělým finančním
kompenzacím ze strany města vůči kasinům.

Hrací automaty šlo zakázat okamžitě, nikoli
až za tři roky, ale nebyla k tomu mezi zastupi-
teli vůle a odvaha. Hlasy Společně pro Jablonec
a Pirátů pro „bezodkladné“ zamezení provozu
technické hry, což si přálo 88 % účastníků refe-
renda, nestačily. Vůle občanů tak nebyla vysly-
šena. Přesto musím opět vyjádřit přesvědčení,

že nebýt referenda, nikdy bychom se konce
hracích automatů v Jablonci nedočkali a ani
počet kasin by tak výrazně a rychle neklesl,
protože kasina by měla neomezeně dlouhou
perspektivu fungování.

Na závěr nemohu nezmínit míru pokrytectví
dnešní opozice, která nás od voleb ve věci ha-
zardu obviňovala z nečinnosti. Paradoxně stej-
ní lidé, kteří na nás nyní útočí, v minulém vo-
lebních období připravili a schválili vazalské
smlouvy s provozovateli kasin, které byly po-
staveny tak, že mnozí nynější zastupitelé, z vět-
šiny úplně noví, neměli odvahu je zpochybnit,
protože byli strašeni hmotnou a trestní odpo-
vědností.

Ještě jednou však děkuji všem účastníkům
referenda, zastupitelům, kteří hlasovali alespoň
pro kompromisní návrh vyhlášky, a prosím
vás, občany, abyste ještě poslední dva roky str-
pěli přítomnost hracích automatů, potažmo ka-
sin v našem městě.

Jakub Macek, zastupitel za Společně pro
Jablonec a člen přípravného výboru referenda

■ Došlo do redakce
Měnit Jablonec k lepšímu můžete i vy

Dobrý den, jsem dlouholetý obyvatel města
Jablonce n. N. a pravidelný odběratel vašeho
měsíčníku. Oceňuji a kladně hodnotím většinu
vašich článků. V posledním vydání na květen
mě zaujal článek Měnit Jablonec k lepšímu
můžete i vy. Nejsem bohužel projektant, ani
člověk, který by byl schopen splnit vaše pod-
mínky dané k případné připomínce a z tohoto
důvodu se vyjadřuji k následujícímu poznatku
tímto způsobem.

V minulém roce se provedlo osvětlení stezky
podél Nisy od ul. Harrachovské k ul. Palackého,

což je třeba hodnotit kladně. Bohužel, terén po
záhozu trasy kabelu je v takovém stavu, že hro-
zí úrazem, jak pro chodce, tak i případné cyk-
listy. 

Nejhorší je úsek od prodejny PENNY k fotba-
lovému hřišti. Nevím, zda je tato akce již po ko-
laudaci, ale velmi bych se divil, že v tomto sta-
vu byla stavba převzata a věřím, že příslušné
orgány zjednají nápravu a stezka bude uvedena
do předcházejícího stavu. Pro přiblížení přiklá-
dám několik snímků.

Pěkný vstup do dalšího týdne přeje 
M. Raim, Jablonec n. N.

Dobrý den, zeleň měl zhotovitel stavby uvést do
původního stavu do konce letošního dubna (te-
rénní úpravy a založení trávníků). Na konci
dubna jsme provedli místní šetření s panem Pav-
línem, ved. odd. krizového řízení (je to stavba
v jeho gesci), a zástupcem zhotovitele stavby,
resp. stavebníkem. Výsledkem šetření je, že zeleň,
ani pěší stezka není v takovém stavu, aby město
stavbu jako celek od zhotovitele převzalo. Proto
jsme zhotovitele upozornili na všechny nedostat-
ky a překážky a vyzvali jej k neodkladnému uve-
dení pozemků do původního stavu. 

Děkuji za pochopení, Kamila Petrovická 
z oddělení správy místního hospodářství

■ Názory zastupitelů

Hazard je vyřešené téma 

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Foto archiv Jakuba Macka
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Z plastových lahví je možné vyrobit nejen
lahve nové, ale slouží také pro výrobu 

vláken na koberce, oblečení, spacáky aj.

Časopisy, noviny i reklamní letáky mají po
přečtení místo v „modrém pokojíčku“. Víte
kam putuje odpad z modrých kontejnerů?

Vytříděné skleněné střepy se taví při vyso-
kých teplotách. Z roztavené hmoty vznikají
nejčastěji nové lahve a další oběhové sklo.

papír
plasty

sklo
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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)
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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 2 750 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.
Palubkové dvefie od 2 850 Kã.

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

POSEZENÍ PRO RADOST A MUZEUM 
ãt, pá, so 15–20 hodin, 

Objednáváme na Posezení s 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
AUTOSERVIS 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

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

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

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

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

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
Spofite sobû i dûtem na budoucnost,

na vlastní bydlení.
Maximalizujte státní podporu.
AÏ 1 000 000 Kã bez zástavy 

nemovitosti urãené i na v˘stavbu, koupi, 
rekonstrukci a refinancování 

tel. 724 242 048
e-mail: 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

REGENEA MASÁÎE PRO ÎENY 
sportovní, regeneraãní, relaxaãní,
klubov˘ mûsíãní pau‰ál od 580 Kã
Jablonec n. N., tel. 724 103 797

regeneaklub@centrum.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

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

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
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

www.nasejablonecko.cz

Nejãtenûj‰í zpravodajsk˘
portál v regionu


