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Historie nám ukazuje, že to jde!
Když jsem přicházel na radnici, měl jsem jednu myš-
lenku, která nebyla ani nová, ani inovativní. Vždy
jsem si uvědomoval, jak zásadní roli v celé historii
města hráli podnikatelé, umělci nebo místní patrioti
a donátoři, kteří zejména na přelomu 19. a 20. století
svým významným vlivem zahájili rozvoj, stanovili
směr, a tím i nastavili život v Jablonci. Vytvořili zde
významná stavební díla, která užíváme dodnes, a mů-
že nás jen fascinovat, jak vizionářsky k rozvoji města
přistoupili. Prvním starostou Jablonce nad Nisou se
v roce 1866 stal textilní a bižuterní podnikatel Josef
Pfeiffer.

Jablonec byl zejména díky sklářskému, a v té do-
bě rovněž i textilnímu průmyslu, již před sto lety
velmi bohaté a ve světě významné město, které
v roce 1906 vážil navštívit sám císař František
Josef I. Zavítal do sídel v té době významných pod-
nikatelů bratří Jägerů, Mahlů a rodiny Haasisů. Byl
si dobře vědom, komu vděčí za prosperitu města.

Události druhé světové války život ve městě zce-
la změnily. Původně sudetské město prošlo zásadní
obměnou obyvatel, a i následné více než 40 let
dlouhé období nepřineslo duchu města zásadní po-
zitiva. Spíše naopak.

Na podzim si připomeneme, že již 30 let žijeme
ve svobodě a náš život se vrací ke kořenům, od kte-
rých jsme byli na tak dlouho odtrženi.

Ačkoli i v minulosti probíhala setkání s podnika-
teli, měl jsem vždy dojem, že se jedná spíše o zdvo-
řilostní ceremoniál, ze kterého nikdy nevzešlo žádné
zásadní propojení. 

Dal jsem si proto za cíl vytvořit pevné sepětí podni-
katelské obce s městem a vtáhnout významné lidi,
za něž mluví výsledky jejich práce, do dění v něm.
Proto vznikla nová platforma setkávání, a to formou
pravidelných každoměsíčních snídaní ve foyer ki-
na Radnice.

Zde, i díky možnostem, které kino nabízí, před-
stavujeme podnikatelům nové městské projekty,
seznamujeme je s problémy, které řešíme, ptáme
se na jejich názory a rovněž nasloucháme jejich
potřebám. Díky tomu se nám již podařilo podnika-
tele vtáhnout do děje a získat významné finanční
prostředky na obnovu radničního kina, kterou při-
pravujeme. 

Děkuji všem, kteří se rozhodli s městem touto
cestou spolupracovat a znovu navázat na dávné tra-
dice. Milan Kroupa, primátor

Foto Marek Kubáček

Výstava v ulicích Města – Rudé náměstí
v létě roku 1961. Více na 7. straně. 

Foto E. Cettineo
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Na provoz a opravy jabloneckých dětských hřišť
je v roce 2019 v rozpočtu města vyčleněno více
než 2,5 milionu korun. To je oproti loňskému
roku o téměř jeden milion korun více. V roce
2017 činila celková částka na provoz dětských
hřišť pouze 1 066 tisíc korun. „Pro letošní rok
jsme uvolnili nejvíce peněz na opravy a údržbu
dětských hřišť za posledních pět let,“ upřesňuje
Štěpán Matek.

Od roku 2014 bylo ve městě vybudováno de-
vět dětských hřišť, z nichž pět se dá označit za
tzv. investiční akci. Konkrétně se jedná o hřiště
v ulici Boženy Němcové – Lidl (Rákosníček),
které vzniklo v roce 2014. O rok později vznik-
la hřiště v ulici Lužická 1 + 2 ve vnitrobloku,

u tzv. Abecedy v Liberecké ul. a v lesoparku na
Žižkově Vrchu. Od roku 2018 si děti mohou hrát
na dvou nových hracích plochách, a to v ulici
Táboritská a Sokolí. Letos došlo k rozšíření
hřiště Za Hrází a v rámci společenské odpověd-
nosti společnosti ZF Group bylo vybudováno
nové hřiště na přehradě U prutu, které město
převzalo do své správy.

Hřiště prochází pravidelnou kontrolou
Pracovníci města a jabloneckých technických
služeb provádějí pravidelné vizuální, provozní
a roční kontroly dětských hřišť. „Bohužel se
často setkáváme se závadami, které nejsou způ-
sobeny opotřebením nebo stářím herních prv-

ků, ale jsou dílem vandalů. Následně musíme
po těchto nechtěných návštěvnících likvidovat
škody a řešit rozbité či zcizené částí herních
prvků,“ informuje náměstek a dodává, že pro
tyto záškodníky jsou nejvíce lákavé skluzavky,
tubusy, sedáky řetězových houpaček nebo kry-
cí plachty pískovišť.

Opravy, které jablonecké technické služby
nejsou schopny zajistit, provádí výrobce kon-
krétního hřiště. Hlavní roční kontroly dětských
hřišť zajišťuje certifikovaná firma INORZ.
Kypření dopadových ploch a výměny písku
v pískovištích společnosti KZS a Severočeské
komunální služby.

V posledních dvou letech se opravují přede-
vším dožívající dřevěné konstrukce herních se-
stav a obnovují povrchy, dotahují se spoje
a tmelí dřevěné části herních prvků. Například
nyní v červnu byly opraveny dopadové plochy
na dětském hřišti v ulici F. L. Čelakovského,
které je součástí sportovního areálu volnočaso-
vých aktivit. Celkové náklady na rekonstrukci
činily bezmála 780 tisíc korun. 

Hřiště potřebují zastínit
Velkými plusem dětských hřišť je především to,
že děti mohou trávit čas na čerstvém vzduchu
a rozvíjejí své fyzické i sociální dovednosti
s vrstevníky. „Z tohoto důvodu by hřiště měla

být hlavně v klidnějších částech města a měla
by být alespoň částečně součástí přírody, obe-
hnána živým plotem, zastíněna stromy a v ide-
álním případě by měla být součástí zahrady ne-
bo parku,“ doplňuje Štěpán Matek. 

Právě chybějící zastínění je častým nedostat-
kem jabloneckých dětských hřišť. Sednout si
v létě na rozpálenou skluzavku by asi nikdo ne-
chtěl. Další možnosti, jak rychle stávající dětské
plochy zastínit, existují například ve formě tzv.
zaplachtování. Díky tomu lze docílit stínu, za-
bránit přehřívání herních prvků a co je nejdů-
ležitější, děti si nemusí hrát na přímém slunci. 

„Rád bych se do budoucna více zaměřil na
koncepčnost celého systému okolo dětských
hřišť. Vyvaroval bych se oprav starých a již ne
zcela atraktivních hřišť, která mají nedostateč-
né zastínění, a pustil se do realizace nových
dětských ploch, které budou mít i odpočinkové
zóny a přirozené stínění,“ uzavírá náměstek
Štěpán Matek.

(hj)

Zaostřeno 
na dětská hřiště

Statutární město Jablonec nad Nisou má ve své správě 42 dětských hřišť,
která byla vybudována po roce 2000. Mnohdy však už nesplňují současné
trendy a pomalu dosluhují. Náměstek pro ekonomiku a majetek města
Štěpán Matek se proto chce na dětská hřiště více zaměřit.

Hřiště v ulici Sokolí, foto archiv MMJN

Hřiště v ulici Mšenská, foto archiv MMJN

Hřiště v ulici Erbenova, foto archiv MMJN

Hřiště v ulici Pasířská, foto archiv MMJN
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Na opravách interiéru a exteriéru radnice se
pracuje už od roku 2013. Tehdy vznikl nový
stavební archiv z bývalé vinárny Boccaccio.
Nyní jsou opravené zasedací místnosti, na-
třená okna, zrekonstruované dveře. Na špici
věže se leskne obnovená měděná kupole
s hromosvodem, fasáda bude dokončená
v srpnu. Konec opravám však ještě není. 

Galerie velkého zasedacího sálu
Velký zasedací sál v novém hávu slouží od loň-
ského roku, nedokončená však zůstala jeho gale-
rie. „K rekonstrukci balkonu chceme přistupovat
se stejnou pietou jako k opravám předsednic-
kého stolu. Nechceme se zbavit stopy minulos-
ti. Naopak. Je hezké vidět, že na balkoně zase-
dacího sálu se sedávalo stejně za 1. republiky,
za socialismu i v současnosti,“ říká tajemník
magistrátu Marek Řeháček. I proto město znovu
využije konsorcia restaurátorů vedeného od-
borným garantem Janem Hrdinou. „Podíleli se
už na obnově zasedacích síní 201 a 203 a s je-
jich prací byla vysoká spokojenost,“ dodává. 

„Je třeba doplnit veškeré chybějící dílce pod-
le původního vzoru, sklížit a doplnit konstruk-
ce, podlepit uvolněné dýhy, opravit sklopné

mechanismy a sedla nalakovat odolným pří-
rodním olejovoskem medového odstínu v polo-
matném provedení,“ popisuje rozsah oprav Jan
Hrdina. Sedadel je na balkoně 42, opravou pro-
jde zábradlí, parapety, obložení a oboje dveře.
Práce začnou 1. července a v září bude galerie
kompletně hotová. Cena za rekonstrukci je sta-
novená na necelých 370 tisíc korun.

Archivy v bytech
Ve 3. a 4. patře radnice byly v době jejího vzni-
ku malé byty přístupné ze zadního schodiště. Ve
třetím patře byly dva o velikosti 1+1, ve 4. pak
2+1 a 4+1. Bydleli zde domovník, správce, topič
a nájemce pohostinských podniků. A z těchto
bytů se citlivými a jednoduchými úpravami stá-
vají nově archivy odborů. „Svépomocí opravu-
jeme podlahy a výmalbu a využíváme na tyto
práce pracovníky VPP,“ doplňuje tajemník úřadu. 

Minimuzeum ve věži
Od letní sezony si lze opět prohlížet okolí
Jablonce z radniční věže. „Po domluvě s JKIC
jsme zařadili do prohlídkového okruhu také o-
pravené zasedačky a máme další plán,“ vysvět-
luje Marek Řeháček. V minulosti byla ve věži

telefonní a hodinová centrála, místnost pro a-
kumulátory, sklady a spisový archiv. A to vnuk-
lo tajemníkovi zajímavý nápad. „Při opravě vě-
že se zde vylouply dvě krásné místnosti. V jed-
né bychom rádi zařídili jakousi retrokancelář
s dobovým nábytkem, do vitríny bychom umís-
tili drobnosti, které jsme našli v radnici při
drobných opravách, jako jsou razítka, barvy ne-
bo krabička sardinek z NDR,“ usmívá se Marek
Řeháček s tím, že by návštěvníci takto viděli,
jak se v minulosti úřadovalo. A ve druhé míst-
nosti by byly vystavené modely jizerskohor-
ských rozhleden, které městu darovalo Mu-
zeum skla a bižuterie. „Vzniklo by tak jakési mi-
nimuzeum, modely byly k vidění naposledy
v roce 2011,“ doplňuje Řeháček.

Na odhalení přijede Winterova vnučka
V hale magistrátu se rozzářily křišťálové lucer-
ny dle návrhu Karla Wintera teprve v roce 2017.
V době stavby radnice na ně nezbyly peníze.
Letos přibude do vstupní haly také pamětní
deska radničního architekta. Pochází z dílny
akad. soch. Jiřího Dostála a odhalená bude za
přítomnosti vnučky Karla Wintera 16. srpna.

(jn)

Práce na radnici je stále mnoho

Technicky odbor statutárního města má
v současné době napilno. Po skončení stan-
dardních jarních prací, provádí řadu oprav. 

Na mnoha místech se obnovilo dopravní znače-
ní, opravují se opěrné zdi, probíhají práce na
městských bytech a školských zařízeních.
„Práce je stále dost, realizují se dle možných
klimatických podmínek a dle harmonogramů
prací,“ říká Pavel Kozák, vedoucí technického
odboru.

Oddělení správy komunikací 
„Jarní úklid skončil podle plánu a následně se
provádí obnovy vodorovného dopravního zna-
čení, zejména v okolí mateřských a základních
škol, a obnovují se přechody pro chodce,“
upřesňuje Kozák. Současně bylo opraveno zá-
bradlí v ulici Rychnovská horní i dolní ZŠ, uli-
ce Liberecká s křižovatkou ulic Budovatelů, u-
lice Nákladní, ulice Arbesova u ZŠ. „Po zimě e-
vidujeme 67 výkopů (havárie po zimě, přípojky
a řady inženýrských sítí), zahájili jsme opravy
komunikací I. a II. třídy a primárně tam, kde
jsou vedeny autobusové linky. Provedli jsme
stavební úpravy komunikace a parkoviště v uli-
ci Svatopluka Čecha před plaveckým bazénem,
kde vznikla nová obytná zóna, výstavbu staveb-
ních zpomalovacích prahů, nový systém parko-
vání a další úpravy. Nyní je průjezd bezpečněj-

ší a parkování lépe zřetelné, nicméně i zde
jsme museli s ohledem na některé neukázněné
řidiče požádat o zásah a spolupráci vedení MP,“
uvádí Kozák.

Oddělení správy zeleně
V jarních měsících se obnovilo stromořadí v u-
lici Letohradská. K obnově došlo i v ulici Pod
Baštou, kde se realizovala i nová zeleň, dále
nové přístupové komunikace, nový městský
mobiliář, sloupy veřejného osvětlení, chodníky
podél parku a další. Proběhla sanace havarijní-
ho stavu skalního masivu v Podhorské ulici. 

Oddělení správy nebytových objektů
„Také v této oblasti máme mnoho práce. Nyní
probíhá rekonstrukce vodovodního řadu a pří-

pojek v lokalitě Čelakovského a přepojení ob-
jektu MŠ ČSA do kanalizačního řadu,“ tvrdí
Kozák. 

Od června do srpna bude provedena rekon-
strukce určených sociálních zařízení v MŠ Pa-
sířská a ZŠ Liberecká 26. Opraví se schodiště
a střechy u hl. vstupu do ZŠ Mozartova, okna
v ZŠ Liberecká 31. Práce různého druhu probí-
hají i na dalších školských zařízení. Opravy se
nevyhnuly ani městské sportovní hale, kde jsou
nové sedačky a v červenci vyměníme nosné po-
pruhy opon,“ uvádí další práce Kozák.

Různé opravy se nevyhnou ani městskému
zimnímu stadionu, sportovnímu areálu Břízky,
ZŠ Mozartova a boxerskému sálu v městské hale.

Oddělení správy bytových objektů
Také v této sekci probíhá čilý pracovní ruch.
„Podle plánu běží opravy bytových jednotek
v objektech ulic: Lípová 9, P. Bezruče 54, Řetíz-
ková 5 a 7, Palackého 63 a 65, Novoveská 5,
Skřivánčí 66 a přestavba bytové jednotky na
bezbariérovou v objektu ulice Na Úbočí 21,“ vy-
světluje vedoucí odboru. 

Připraveny jsou i revize (hromosvody, elekt-
ro, plyn, výtahy, kotelny apod.) v bytových a ne-
bytových objektech, rekonstrukce kotelny v ob-
jektu ulice Dlouhá 25A a opravy na závadách
na podněty nájemníků. 

(end)

Technický odbor města má napilno

Do 15. října je možné posílat hlasy do Soutěže
Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého
kraje 2019. Jablonec v kategorii Realizované
stavby reprezentují tři adepti (Zubní klinika
Zubaři Nad Mlýnem, rodinný dům Mšeno
a Sportovní areál v Sokolí ulici), kteří mohou
získat Cenu veřejnosti. Hlasovat je možné na
webu www.stavbaroku.lk. Slavnostní vyhlá-
šení stavby roku je plánované na 24. října.

„Cena veřejnosti bude udělena na základě vý-
sledku veřejného internetového hlasování, které
probíhá do 15. října 2019. U každé z kategorií –
Realizované stavby a Studentské projekty – mů-

žete dát hlas jedné realizaci a z jedné e-mailo-
vé adresy můžete hlasovat v každé kategorii
pouze jednou,“ vysvětluje náměstek jablone-
ckého primátora Jakub Chuchlík. 

Do soutěže jsou mezi jinými přihlášené tři jab-
lonecké realizace, a to soukromé stavby Zubní
klinika Zubaři Nad Mlýnem na pozemku mezi
ulicemi Mlýnská, Nad Mlýnem a Smetanova
a rodinný dům ve Mšeně, jako třetí pak stavba
statutárního města Sportovní areál Sokolí ulice.

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Liberec-
kého kraje 2019 prošla letos změnami, je mo-
dernější a nově je jedním z partnerů také měs-
to Jablonec nad Nisou. Náměstek Chuchlík se

podílel na úpravách soutěže a zdůrazňuje, že
cílem soutěže musí být zlepšení stavební kultu-
ry prostředí. 

O titul Stavba roku Libereckého kraje 2019
mohou soutěžit stavební díla uvedená do pro-
vozu nebo zkolaudovaná do 31. května tohoto
roku a nacházející se na území Libereckého
kraje Nominace jsou posuzované v pěti katego-
riích – Cena Karla Hubáčka, Cena JUNIOR (pro
žáky SŠ, VOŠ a studenty VŠ do 30 let), Cena za
INOVACI, Cena OSOBNOST ve stavitelství
a Cena VEŘEJNOSTI, která se bude udělovat
právě na základě hlasování na www.stavbaro-
ku.lk. (jn)

Areál v Sokolí soutěží o Stavbu roku LK

Foto Jana Hajná



(4)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2019

„Stavební práce v ulicích Poštovní, Budovatelů
a na jejich křižovatce se skládají z několika sa-
mostatných projektů, které jsou vzájemně ča-
sově koordinované tak, abychom maximálně
zkrátili dobu stavby a plánovaných uzavírek.
První etapa prací zahrnuje opravu splaškového
kanalizačního řadu a vodovodu, plynového po-
trubí a výstavbu dešťové kanalizace, včetně bu-
dování retenčních nádrží,“ informuje náměstek
primátora Jakub Chuchlík a doplňuje: „Jeden
z vlastníků inženýrských sítí ještě vybírá doda-
vatele stavby. Jednotlivé práce na sebe navazu-
jí, a proto jsme museli datum začátku rekon-
strukčních prací o měsíc posunout.“

Srpen až listopad 2019
V první etapě se v ulicích Poštovní a Budovatelů
odstraní staré plynové potrubí (Innogy). „Oby-
vatelé přilehlých panelových domů se nemusí
obávat, že dojde k odstávce plynu. Jejich domy
jsou připojené na středně-tlakovou plynovou
soustavu, kterou práce nezasáhnou,“ říká ve-
doucí odboru územního a hospodářského roz-
voje Otakar Kypta. Poté přijde na řadu rekon-
strukce splaškové kanalizace v nejhlubší části
výkopů (SVS) a město posléze začne budovat
dešťovou kanalizaci s retenčními nádržemi. 

„Každou etapu stavby musíme ukončit povr-
chem, na kterém je možné provádět zimní
údržbu. To znamená, že na konci stavební se-
zony položíme relativně pěkný povrch, který
vydrží jednu až dvě sezony a znovu se rozkope
kvůli další stavbě nebo k vybudování povrchu
finálního,“ upřesňuje náměstek Chuchlík.

Objízdné trasy
Od okružní křižovatky (OK) Liberecká – Továr-
ní se při cestě od Liberce pojede ulicí Liberec-
kou s tím, že na světelné křižovatce s ulicí
U Nisy je zákaz odbočení vpravo pro nákladní
auta delší jak 12 metrů. Objízdná trasa vede dál
po Budovatelů, z níž odbočí dlouhá nákladní,
ale i osobní auta vpravo do jednosměrné části
ulice U Nisy, z ní pak objížďka vede ulicí Vodní
přes železniční přejezd do Skřivánčí a dále na
Novou Pražskou. 

Od Prahy nebo Železného Brodu je objížďka
na Liberec vedená ulicí Skřivánčí do Vodní
a odtud obousměrnou částí ulice U Nisy ke svě-
telné křižovatce s ulicí Libereckou a odtud vle-

vo na OK Liberecká – Tovární. Tyto objízdné
trasy může využívat veškerá automobilová do-
prava. Pouze auta delší jak 12 metrů musí už na
OK Tovární odbočit směrem k OK u čerpací
stanice Shell. 

Samozřejmostí jsou také objízdné trasy měst-
ské hromadné dopravy. Ty jsou podrobně po-
psané na str. 5 včetně změněných a vynecha-
ných zastávek. 

Náhradní trasa tramvaje
Místo tramvaje budou také jezdit náhradní au-
tobusy. Od Liberce pojedou od stanice Na
Výšině ulicí Libereckou, odbočí do Rýnovické,
z ní do ulice 28. října, kde bude zastávka, a přes
Horní náměstí k zastávkám proti kinu Radnice.
Ty budou k dispozici pouze náhradním spojům
za tramvajovou linku. Tam bude autobus asi
8 minut čekat. Tato trasa bude platit s přestáv-
kou asi od prosince 2019 do června 2020, kdy
bude tramvaj přes zimu a jaro jezdit přes opra-
vený most na původní konečnou zastávku, až
do listopadu 2022.

Dešťová kanalizace
V rámci centra Jablonce zcela chybí. Veškerá
dešťová voda ze střech i povrchů silnic teče do
jednotné kanalizace a zatěžuje zbytečně provoz
čistírny odpadních vod. Zároveň při každém
větším dešti se přepadovým systémem dostává
voda dešťová i splašky z jednotné kanalizace do
Nisy, proto je třeba kanalizaci rozdělit na splaš-
kovou a dešťovou. 

Parkování
Stavba zkomplikuje také parkování v dané ob-
lasti. V první části uzavření křižovatky Poštovní
– Budovatelů a části ulice Poštovní od křižovat-
ky po vjezd do ulice Malé Budovatelů by nemě-
lo obyvatele panelových domů výrazně omezit
parkování. „Přijedou shora z Poštovní ulice,
projedou na své parkoviště a vyjíždět budou
jednosměrně kolem Merkuru do ulice Budova-
telů,“ popisuje Kypta. V okamžiku, kdy se stav-
ba posune na křižovatku Poštovní s Malou
Budovatelů a bude směřovat k divadlu, částeč-
ně se parkování v Malé Budovatelů zmenší.

„V tuto chvíli se bude muset Malá Budovatelů
zobousměrnit a náhradní parkování na vyme-
zených plochách, tedy od ulice U Nisy až k bý-
valé obchodní škole a části tramvajové smyčky,
bude nutné a možné. Jakmile bude hotová kři-
žovatka Poštovní – Malá Budovatelů položíme
provizorní povrch a provoz se obnoví. Jen se
nebude přijíždět shora od Poštovní, ale zdola od
polikliniky,“ dodává Kypta. 

Za prodloužení tramvajové trati město 
vyhodí peníze. To není pravda
Rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati
není projektem statutárního města, ale Doprav-
ního podniku měst Liberec a Jablonec nad Ni-
sou. Tramvajová trať už je ve špatném až hava-
rijním stavu a potřebuje rekonstrukci. Projekt
je nastavený tak, že se tramvajová trať nejen
opraví, ale i prodlouží. Pokud se prodlužovat
nebude, nebude moci DPMLJ ani investovat do

Čtyři roky stavby
ve městě

V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme informovali, že 1. července
se uzavře ulice Poštovní. Zahájení stavby se však posouvá o měsíc.
Ulice Poštovní se tak uzavře až od 1. 8. a tramvaj přestane jezdit 1. září.
Důvodem zpoždění je fakt, že jeden z vlastníků inženýrských sítí ještě
stále vybírá dodavatele své stavby. 

Až do roku 2023 se bude v dolním
centru Jablonec hodně stavět, 
neboť budou souběžně probíhat 
čtyři projekty: 
• rekonstrukce inženýrských sítí – plyn
(Innogy), splašková kanalizace a vodovod
(SVS) - od roku 2019

• budování dešťové kanalizace (město
Jablonec nad Nisou) – od roku 2019

• rekonstrukce a prodloužení tramvajové
trati (Dopravní podnik měst Liberec a Jablo-
nec nad Nisou) – od roku 2020

• stavba dopravního terminálu (město
Jablonec nad Nisou) – od roku 2021

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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V době letních prázdnin od 1. 7. do 1. 9. 2019
dochází k omezení provozu na některých
linkách MHD Jablonec nad Nisou v podob-
ném rozsahu jako v roce 2018.

Kromě již standardně zavedených dopravních
opatření (zrušení školních linek č. 131, 132
a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních
linkách dle označení číslem 40 a 44) budou
provedeny následující úpravy a omezení na
těchto linkách.

Linka č. 110 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku Pražská – Rýnovice v 13.27 (nahrazeno
linkou č. 112), Kokonín – AN (autobusové ná-
draží) v 15.02, spoj s odjezdem v 16.15 z Koko-
nína bude končit v 16.30 na AN, kde je zajištěn
přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Dále se ruší
spoje v úseku Rýnovice – AN s odjezdem v 13.17
a v 13.47, začínat budou v 13.30 a v 14.00 na AN
(z Rýnovic je možno do centra využít spoje lin-
ky č. 112 v 13.23 a v 13.53). Spoje jedoucí z AN
do Kokonína v 9.45, 12.15, 14.30, 15.30 a 16.30

pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit
v zastávce Kokonín, Pošta. Z této zastávky bu-
dou pokračovat v 9.59, 12.29, 14.46, 15.46
a 16.46 směr AN přes Malé Vrkoslavice. Spoj
s odjezdem 5.45 z AN pojede přes Malé Vrko-
slavice a v 5.55 bude ukončen v zastávce Janáč-
kova. Dále se ruší dopolední spoje v úseku AN
– Penny market provozované od 8.41 do 12.04
(pro přepravu v tomto úseku lze využít spoje
linky č. 101, 107 a 112).

Linka č. 112 – odjezd spojů v 13.05 a v 16.05
v pracovní dny ze Žižkova Vrchu bude posunut
na 13.20 a 16.20 hodin. Odjezd spoje v 16.26
z Rýnovic bude posunut na 16.12.

Linka č. 113 – v době letních prázdnin nepo-
jede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny
na lince č. 110.

Linka č. 114 – spoj s odjezdem v 7.02 ze
Sídliště Šumava bude začínat na AN.

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny
v úseku AN – Žižkův Vrch v 16.30 a v úseku
Žižkův Vrch – AN v 13.20 a 16.20 (ze Žižkova
Vrchu a na Žižkův Vrch je možno využít v uve-
dené časy linku č. 112).

Linka č. 122 – z Jabloneckých Pasek do ob-
lasti Břízek nebude v této letní sezóně provozo-
vána na základě nízkého využití v minulých le-
tech. 

(end/lw)

Omezení MHD o prázdninách /1. 7.–1. 9. 2019/

Ilustrační foto Jiří Endler

■ Autobusy pojedou po objízdných trasách
Některé autobusy Městské hromadné dopravy
budou od 1. 8. do 30. 9. 2019 po dobu uzavír-
ky křižovatky Poštovní – Budovatelů a části
komunikace Budovatelů jezdit po objízd-
ných trasách. Týká se to linek 104, 106, 112,
114, 115, 116, 131 a 133. 

Směr autobusové nádraží: 

Linky č. 104, 106, 114, 116 pojedou po ná-
sledující trase: Rýnovická – 28. října (náhradní
zastávka) – Horní náměstí (náhradní zastávka
Obchodní akademie) – Hasičská – Smetanova –
Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – auto-
busové nádraží a dále po své trase. Vynechávají
se zastávky Liberecká a Lázně.

Linky č. 112 a 115 pojedou po následující
trase: Horní náměstí (náhradní zastávka Obchod-
ní akademie pro linku č. 115, pro linku č. 112
standardní zastávka) – Hasičská – Smetanova –

Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – auto-
busové nádraží a dále po své trase. Vynechávají
se zastávky Mírové náměstí, kino Radnice (lin-
ka č. 112 a č. 115), Divadlo (linka č. 112),
Liberecká (linka č. 112 a č. 115) a Lázně (linka
č. 112).

Směr Rýnovická:

Linky č. 104, 114 pojednou po následující
trase: 5. května – Kamenná (náhradní zastávka
Kamenná) – Mírové náměstí (náhradní zastávka
v Kamenné ulici u knihkupectví Serius) – Ge-
nerála Mrázka – Liberecká (náhradní zastávka
Divadlo) – Rýnovická a dále po své trase. Vyne-
chávají se zastávky Lázně a Budovatelů.

Školní linky: 

Linky č. 131 a 133 pojedou po následující
trase: Horní náměstí (zastávka Obchodní aka-

demie) - Hasičská – Smetanova – Podhorská –
Mostecká – 5. května – Luční – autobusové nád-
raží a dále po své trase. Vynechávají se zastáv-
ky Mírové náměstí, kino Radnice, Divadlo,
Liberecká a Lázně. 

Noční okružní linka N1:
Ze zastávky Liberecká (společná zastávka pro
BUS a TRAM) pokračuje po této trase: Libe-
recká – Rýnovická - 28. října (náhradní zastáv-
ka) – Horní náměstí (náhradní zastávka
Obchodní akademie) – Hasičská – Smetanova –
Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – auto-
busové nádraží a dále po své trase. Vynechává
zastávku Lázně.

Od 1. srpna je pro všechny spoje zrušena za-
stávka Mírové náměstí, kino Radnice, náhradní
zastávka je umístěna v Kamenné ulici u knih-
kupectví Serius. (lw, end)

rekonstrukce trati a tramvaj bude jezdit pouze
do Vratislavic, kam už je trať opravená. „Je tře-
ba doplnit, že celá trasa, kde se bude kopat kvů-
li tramvaji, je zároveň celou trasou, kde se bu-
de muset kopat kvůli sítím, i kdyby se tramvaj
nerealizovala, a to včetně ulice Soukenné,“
upozorňuje náměstek Chuchlík. 

Rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati
Od 1. září přestane jezdit tramvaj kvůli opravě
mostu mezi bývalými lázněmi a střední školou.
Od té chvíle až do konce stavební činnosti, tedy
do roku 2022, bude jezdit náhradní autobusová
doprava za tramvaj výše popsanou trasou. 

„V roce 2020 bude DPMLJ stavět trať od poli-
kliniky za křižovatku u Merkuru, na ulici Sou-
kennou jsme si nechali celý rok 2021 a v roce
2022 dokončíme trať přes Dolní náměstí a na
terminál,“ popisuje harmonogram výstavby
tramvajové trati provozně-technický ředitel
DPMLJ Ludvík Lavička s tím, že dopravní pod-
nik začne letos tím, že bude pokračovat v re-
konstrukci trati od Vratislavic. Vlastní prodlou-
žení začíná od polikliniky. Objeví se tu dlouhá
výhybna, neboť kolej se rozdělí na dvě a budou
zajíždět na malý terminál Lázně, kde se protne
tramvaj s městskou hromadnou dopravou na
společných zastávkách v zálivech při okrajích
ulice. Další zastávka tramvaje bude pod koste-
lem sv. Anny, před kterou se koleje opět spojí
v jednu trať projíždějící ulicí Soukennou tak,

aby tam bylo možné podélné parkování automo-
bilů rezidentů na nezbytnou dobu i zásobová-
ní,“ pokračuje Lavička s tím, že ulice Soukenná
se bude kvůli tramvajové trati rekonstruovat
v celé šířce až do hloubky 80 cm pod povrchem.
Hlouběji bude kompletně opravená splašková
a vybudovaná nová dešťová kanalizace, zrekon-
struované budou i další sítě. „Tramvajová kolej
bude položená na „nekonečné“ betonové desce
o šířce 2,20 metrů. Je to tzv. pevná jízdní dráha
vybavená antivibračními rohožemi a dalším
současným standardem, takže průjezd tramva-
je po nové trati nebude na okolní budovy půso-
bit téměř vůbec,“ tvrdí Ludvík Lavička, který

upozorňuje také na to, že provoz v ulici Sou-
kenné a na Dolním náměstí bude buď v režimu
30 km/h, ale může být i podle pravidel pěší zó-
ny, tedy v rychlosti 20 km/h. 

Prohlédněte si záznam
Diskuzi o provozu tramvaje, o míře hluku, par-
kování, umístění inteligentních semaforů, které
budou v dolním centru nově řídit dopravu,
i o nové podobě lokality, která projde rozsáhlou
rekonstrukcí, najdete na FB Jablonec nad
Nisou – oficiální pod názvem Setkání s občany
– uzavírky ulic Poštovní a Budovatelů.

(jn)

Foto Jiří Endler
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V polovině června začaly práce na obnově
památníku obětem 1. světové války v Luká-
šově. Potrvají do půlky srpna a stát budou
331 tis. korun, přičemž státní dotace činí
305 tis. korun. 

Město se rozhodlo zrekonstruovat lukášovský
pomník obětem 1. světové války, který původně
stával na kraji dnešní ulice Československé ar-
mády. „Odtud byl přenesený do parčíku vznik-
lého napojením Lukášovské na ulici Českoslo-
venské armády,“ vysvětluje Ivan Rous ze
Severočeského muzea a pokračuje: „V parku
jsou základy – trámoví a spodní základový sokl
pomníku. Jeho tělo a hlavice jsou v parku
Generála Mrázka. Při odstranění či povalení
pomníku přímo v Lukášově byla pravděpodob-
ně poškozena spodní část těla, která byla ná-
sledně odříznuta. V hlavici byl vybroušen kříž
a torzo pomníku bylo opět použito s bronzo-

vou tabulkou, na které je nápis Bojovníkům za
svobodu vlasti 1938–1945 a obětem bezpráví
1948–1989.“

Oprava, kterou dělá Jakub Jurek, spočívá v osa-
zení existujícího soklu na nové základy a ve
zhotovení kopie tehdejšího pomníku podle pů-
vodní dokumentace. „Pro stavbu pomníku se
využije stávající trámoví se základovým sok-

lem. Trámoví dělníci rozeberou a sokl otočí
o 180 stupňů. Základy podbetonují a jednotlivé
díly pomníku spojí ocelovými trny s chemickou
kotvou. Pomník by pak měl mít původní výši
cca 2,8 metru,“ popisuje opravu Miroslav Ko-
pecký z oddělení investiční výstavby. Na opra-
veném památníku se objeví původní nápisy ve
znění „Zur Erinnerung an unsere im Welt-
kriege 1914–1918 gebliebenen Heimatsöhne“
(Na památku našich synů, kteří padli za vlast
ve světové válce 1914–1918), jména padlých
a dále dodatek se jmény obětí z let 1939–1945.

Pomník by měl být hotový v srpnu, oprava
přijde na 331 tis. korun. „Městu se podařilo zís-
kat dotaci z Ministerstva obrany ČR ve výši
305 tisíc korun v rámci Výzvy na zabezpečení
péče o válečné hroby,“ uzavírá vedoucí odděle-
ní dotací Iveta Habadová. (jn)

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany ČR.

Obnova pomníku v Lukášově započala

Aplikace Lepší Jablonec nahradila od ledna
tohoto roku aplikaci Lepší místo. Funguje však
úplně stejně jako její předchůdce. Pokud chcete
městu zaslat nějaký podnět, stačí si zdarma
stáhnout aplikaci Jablonec v mobilu, která je
dostupná pro iOS i Android. Na to, jak aplika-
ce Lepší Jablonec funguje v praxi, jsme se ze-
ptali Martina Oklamčáka, vedoucího oddělení
interního auditu a stížností. 

Jak občané mohu zaslat podnět/tip do apli-
kace Lepší Jablonec?
Fungování aplikace je velmi jednoduché a intu-
itivní. Po stažení aplikace Jablonec v mobilu u-
vidíte v levé horní části nabídkovou ikonku me-
nu. Po kliknutí na ní se menu rozbalí a vybere-
te si záložku Lepší Jablonec. Pak se otevře za-
dání nového hlášení. Vyberte možnost vyfotit
nebo galerii a tím přiřadíte fotografii, dále vy-
berete lokaci hlášení, a to buď přímo na místě
ikonou moje lokace, nebo ikonou vybrat na
mapě v případě, že hlášení zadáváte odjinud
např. z domova. Dále vyplníte kontaktní údaje,
ty jsou důležité pro zpětnou vazbu. Ještě je dob-
ré stručně popsat daný problém a pak už stačí
jen zmáčknout tlačítko odeslat. Následně se ob-
jeví hláška – úspěšně odesláno. Celý proces za-
bere asi půl minuty.

Proč autor podnětu udává svá identifikační
údaje?
V některých případech je nutné kontaktovat au-
tora, a to kvůli upřesnění zaslaného podnětu.
Děje se to v případech, pokud nejsme schopni
z dotazu nebo fotografie rozpoznat, kde se pro-
blém nachází. A samozřejmě tyto údaje jsou
nutné k tomu, abychom mohli odesílatele se-
známit, jak jsme podnět vyřešili.

Kdy se objeví podaný podnět na webových
stránkách? 
Na webu města se objeví až v momentě, kdy jej
přijmu já jako administrátor a přidělím ho
kompetentnímu pracovníkovi k vyřízení. Není
tedy na webu zobrazen ihned po zadání.
Podotýkám, že podnět není možné ztratit nebo
nepřiřadit. Po jeho přidělení úředníkovi je ode-
sílateli zaslán e-mail, ve kterém je informován,
co se bude dít dál. Jednotlivým podnětům navíc
přidělujeme status, v jaké fázi zpracování se
nachází, zdali je nový, v řešení, vyřešený nebo
zamítnutý.

Jaké podněty je vhodné do aplikace Lepší
Jablonec vkládat a pro které není vhodná?
Máme dvě kategorie podnětů, které neumíme
řešit. Jednou z nich jsou oznámení, která vyža-
dují okamžitý zásah, typicky například špatné
parkování nebo rušení nočního klidu. Zde je
lepší volat přímo městskou policii. V druhém
případě se jedná o podněty, které jsou koncepč-

ní, systémové vyžadující např. změnu územní-
ho plánu nebo zařazení do rozpočtu pro svoji
náročnost. Zde je vhodné volit jinou platformu,
např. setkání s občany, jednání s konkrétním
náměstkem nebo jiný institut – podat návrh na
změnu územního plánu, návrh zastupitelům, pe-
tici apod. Dalo by se říci, že obecně aplikace Lep-
ší Jablonec slouží k hlášení drobnějších závad,
jako jsou poškození mobiliáře, přeplněné popel-
nice, skládky, výtluky na silnicích, neprovedená
seč, podezření na vrak vozidla či zimní úklid.

A jak je to se samotným vyřizováním do-
šlých podnětů?
Podněty přijímá a administruje oddělení inter-
ního auditu a stížností, které ho identifikuje
a provede kontrolu, zda daný podnět skutečně
patří do gesce magistrátu a jestli ho můžeme
řešit z pohledu majetkových vztahů a legislati-
vy. V neposlední řadě také řešíme, zda je dobře
lokalizován. Po této prvotní kontrole je podnět
přidělen příslušnému odbornému útvaru k ře-
šení nebo vyjádření. Pokud patří například ji-
nému úřadu či vlastníkovi, předáme jej a v tex-
tu toto popíšeme. 

Jaký je systém administrace, opravdu není
možné, že by se nějaký tip ztratil?
Evidence podnětů je vedena elektronicky, včet-
ně veškeré interní komunikace. Vyřízení pod-
nětu je v kompetenci nositele konkrétního úko-
lu. Oddělení interního auditu je supervizorem
a dohlédne, aby bylo odpovězeno. Zároveň fy-
zicky kontrolujeme splněné podněty přímo na
místě, pokud je to možné. Opět zdůrazňuji,
podnět nelze ztratit, jakmile je jednou zadán do
aplikace, zůstává v pořadí úkolů v systému
a nelze jej vymazat. (hj)

V aplikaci se podněty občanů neztratí

■ Okénko VPP

Pracovníci Veřejně prospěšných prací v minulých dnech pracovali na odstranění zarostlých cest letního kina a běžecké dráhy v Srnčím dole. Foto Hana Dašková

Hlavice pomníku obětí 1. světové války, foto Jiří Endler

Foto Petr Vitvar
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Léto v turistickém 
infocentru 
Čas výletů a poznávání nových
míst je tady! Aby zážitky z cestová-
ní byly co nejlepší, k dispozici jsou
návštěvníkům turistická infocent-
ra. V Jablonci nad Nisou ho najde-
te v Kostelní ulici (u kostela svaté
Anny) v Domě národopisců Schey-
balových. Po dobu letních prázd-
nin je otevřeno každý den! Ve
všední dny od 9 do 17 hodin, o ví-
kendech a svátcích od 10 do 13 ho-
din. V infocentru vám nejen poradí
kam vyrazit, co se kde zajímavého
děje, ale můžete zde nakoupit i re-
gionální výrobky, knížky, mapy
a samozřejmě turistické vizitky,
magnetky a další suvenýry, bez
kterých se v létě neobejdete. Pro
milovníky vody je jako stvořená
kolekce Jablonecké moře inspiro-
vaná zdejší přehradou. S námoř-

ním motivem si můžete vybrat ori-
ginální tričko, hrnečky, sklenice,
létající talíře či ručníky. Letní ve-
čery jsou pak ještě příjemnější se
sklenicí Korálkového vína, medo-
viny či tabulkou Korálkové čokolá-
dy rovněž z nabídky zdejšího info-
centra.

Výstava v ulicích 
města
Také v Jablonci si letos připome-
neme výročí listopadových událostí
roku 1989. Uspořádáno bude ně-
kolik výstav a hned ta první se ob-
razně řečeno vydá za diváky do
ulic. Oživí vzpomínky na město
před listopadem 89, vzpomínky na
dobu, která už se stává vzdálenou
historií, ačkoliv pro mnoho sou-
časných obyvatel byla součástí je-
jich života. V centru města se na
panelech objeví fotografie poříze-
né v 50. až 70. letech dvacátého
století. 

Společným motivem vybraných
snímků jsou dobové dopravní pro-
středky – zejména tramvaje a auto-
busy, pro naše město v nedávné
minulosti tak typické. Většinu snímků
pořídil Erwin Cettineo, dokumen-
tátor tramvajové dopravy z Liber-
ce, o jehož fotografickou po-
zůstalost pečuje liberecký Bovera-
club. Část fotografií pochází ze
soukromé sbírky pohlednic. Výsta-
vu je možné vidět od 15. července

do 15. září a připravila ji Městská
galerie MY ve spolupráci se statu-
tárním městem Jablonec nad Nisou.
Na letní výstavu naváže ta pod-
zimní, která připomene běžný život
Jablonečanů před listopadem 1989.

Volně pobíhající
pes do přírody 
nepatří
Odbor životního prostředí MMJN
a myslivecké sdružení apelují na
majitele psů, aby nenechávali vol-
ně pobíhat psy mimo vymezená
území. Psi často lesní zvěř plaší,
štvou, smrtelně zraní či přímo za-
bijí. Tento nešvar evidují myslivci
zejména na Proseči nad Nisou. „Vy-
zýváme majitele psů, aby dodržo-
vali ustanovení zákona o myslivos-
ti § 9 a § 10,“ říká Rudolf Čermák,
předseda mysliveckého sdružení
Zelené údolí. Vzhledem k množ-
ství případů stržení srny v lokalitě
Proseč nad Nisou se rozhodla mys-
livecká stráž ve spolupráci s měst-
skou policií a Policií ČR častěji
sledovat předmětné lokality se za-
měřením na volně pobíhající psy. 

Samotné pobíhání psů je pře-
stupkem na úseku myslivosti
a majitelé psů se tak mohou vysta-
vit blokové pokutě, v případě str-
žení zvěře až ve výši 30 000 Kč.
Myslivci jsou navíc oprávněni psa,
který útočí na zvěř, zastřelit. 

Cizinci mohou 
na přehradě rybařit
Jablonecká přehrada v létě láká
nejen plavce, ale i rybáře. Zachytat
si zde mohou letos v létě i turisté.
Výrazně se jim zjednodušilo získá-
ní rybářských povolenek, které po
dohodě s Českým rybářským sva-
zem prodává turistické infocent-
rum. Nabízí k prodeji rybářské po-
volenky jak pro mimopstruhové,
tak i pro pstruhové revíry. „Tuto
službu vítají především zahraniční
návštěvníci, kteří dříve naráželi
jak na jazykovou bariéru, tak i na
dlouhé termíny pro vyřízení ry-
bářského lístku. Díky vstřícnosti
úředníků na magistrátě odcházejí
cizinci často již druhý den po po-
dání žádosti spokojeně rybařit,“
chválí si spolupráci Hana Her-
kommerová, vedoucí turistického
infocentra v Jablonci. Minulý rok
byl největší zájem o jednodenní
povolenky mimopstruhové. Ryba-
řili u nás především Němci, dále
Holanďané a Dánové.

Aloisie Korcinová oslavila 100 let
V sobotu 22. června oslavila Aloisie Korci-
nová jubilejní 100. narozeniny. Brněnská ro-
dačka se do Jablonce nad Nisou přestěhova-
la po 2. světové válce, během života řadu let
prožila s manželem také v Kolumbii. Aloisie
Korcinová se těší dobrému zdraví a sama si
stále vaří. Mezi gratulanty se v úterý 18. červ-
na zařadil také primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou Milan Kroupa. „S primá-
torem jubilantka prohodila pár slov, mimo
jiné i ve španělštině. Pohovořili o životě, nejen
v České republice, ale také v Jižní Americe,“
sdělila Adéla Říhová, vedoucí odd. komuni-
kace MMJN. 

Vítání dětí
sobota 8. 6. 2019
Ondřej Kraus, Julie Vlčková, He-
lena Dědková, Jonáš Bobek, To-
máš Pavlík, Linda Koborová, Emma
Pauerová, Viktorie Anna Stume-
rová, Filip Jurist, Isabela Novotná,
Jakub Horn, Jan Brož, Laura Švih-
lová, Jan Koníček, Beáta a Štepán-
ka Balatkovy, Monika Mokrá, Pat-
rik Bryan Poláček, Antonín Štekr,
Anna Maierová, Milan Nagy, Josef
Kulas, Daniel Dolejš, Anna Maš-
ková, Malvína Bílková.

Vzpomínky 
na 21. srpen 1968
Ve středu 21. srpna se od 15 hodin
u Pomníku bojovníků za svobodu
a obětem bezpráví v ulici Gene-
rála Mrázka v Jablonci nad Nisou
uskuteční vzpomínkové setkání
k událostem, které se staly 21. srp-
na 1968.

České volejbalistky si znovu po roce
zahrají v Evropské lize Final Four. Do
závěrečného turnaje proklouzly po vý-
hře 3:0 nad Švédskem, utkání se hrá-
lo v jablonecké Městské hale. Foto
Václav Novotný

V Tyršových sadech v Jablonci nad Ni-
sou se uskutečnil tradiční Den Země.
Součástí akce byly dílničky, vědomost-
ní a pohybové aktivity, herpetologická
stanice a další atrakce. Foto Zbyněk
Cincibus

Na téma prvního přistání lidí na Měsíci
se nesl letošní Den otců. Otcové a dě-
ti se na Tajvaně setkali s Apollem 11.
Součástí odpoledne byl kulturní pro-
gram a vystoupení kapely Hush. Foto
Radka Baloghová

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Adéla Říhová

Foto archiv JKICFoto archiv JKIC
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Letní změna úředních hodin na MMJN
V letních měsících červenci a srpnu dochází
na odboru správním k obvyklé a nezbytné
provozní úpravě letní úřední doby, vynuce-
né omezenou personální kapacitou v době
čerpání dovolených.

Jedinou změnou na přepážkách bude zavedení
polední přestávky od 11.30 do 12.30 hodin, pou-
ze však v takzvané dlouhé úřední dny, to zna-
mená v pondělí a ve středu. „V ostatních dnech
mohou být ve zcela výjimečných případech
a kritických situacích přepážky přes poledne

ojediněle rovněž uzavřeny, pouze však na někte-
rých agendách a jen na dobu nezbytně nutnou,“
říká Petr Karlovský, vedoucí správního odboru.

Letní úřední doba:
pondělí a středa 7.30–11.30 a 12.30–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 7.30–14.00 hodin

Úřední soboty
Červencová úřední sobota je z důvodu státní-
ho svátku přeložena z 6. července na 29. červ-
na 2019.

sobota 3. srpna 8.00–12.00 hodin
(pouze občanské průkazy, cestovní doklady, evi-
dence obyvatel, evidence řidičů a registr vozidel)

Sanitární den
pátek 2. srpna – ZAVŘENO

MMJN děkuje všem svým klientům za pocho-
pení tohoto mimořádného opatření a přeje pří-
jemné léto i hladký a bezproblémový průběh
vyřizování všech úředních záležitostí.

(end)

Nepálci (a jiní cizinci) v Jablonci 
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., (CIC)
působí v Libereckém kraji pátým rokem a je
k dispozici zejména jako sociální služba. Její
pracovníci pomohou a poradí v životních
situacích, které cizinci s pobytovým oprávně-
ním řeší: práce, zdravotní pojištění, sociální
zabezpečení, vzdělávání, rodina, bydlení.
Rodiny s dětmi, které začnou po prázdni-
nách chodit do české školy, se mohou již ny-
ní v CIC hlásit. 

Pan Iljev pochází z východního Bulharska, kde
nebyla práce, a tak se rozhodl zkusit štěstí
v Česku. Začátky byly krušné, až druhá pracov-
ní smlouva mu přinesla stabilitu a mohl uvažo-
vat o přistěhování rodiny o prázdninách, bě-
hem nichž začala dcera Natálka chodit do kur-
zu češtiny CIC a od září v něm pokračovala jed-
nou týdně formou kroužku. 

Její základní škola jí poskytla další hodiny
češtiny a přizpůsobila výuku tak, aby se mohla
vbrzku učit všechny předměty v češtině.
Vychází jí skoro samé jedničky, z češtiny neby-
la zatím známkována. Má kamarádky a uvažu-
je, který kroužek by se jí líbil v příštím školním
roce – láká ji sport. 

„Intenzivní kurz češtiny pro děti s naší lek-
torkou je první vlaštovkou při vstupu žáků ci-
zinců do české základní školy. Díky němu se
u nás děti začínají cítit bezpečně,“ říká sociální
pracovnice CIC Hana Drličková a dodává, že
vzhledem k úspěšnosti kurzu plánuje CIC letos
další. Rodinné kurzy češtiny začaly již v roce
2016, kromě nich nabízí CIC školám a rodinám
cizinců pomoc při vzájemné komunikaci. 

Pro rodiny a děti, které nebudou mít možnost
zapojit se do intenzivního kurzu češtiny nabízí
CIC individuální doučování, klubové aktivity

a výlety. „Chceme nově příchozím ukázat, jak
česká rodina tráví volný čas. Hledáme dobro-
volníky, kteří by přišli s dalšími nápady,“ uvádí
další sociální pracovnice Michaela Límová. 

Akreditovaný dobrovolnický program CIC na-
bízí tzv. mentoring, tedy propojení nově přícho-
zího cizince s místními, a klubové aktivity.
Příkladem je lednová vernisáž v Jablonci žijící
Juliany Nico v městském divadle nebo květno-
vá předpremiéra dokumentárního snímku ČT
Nepálci v Jablonci režisérky Theodory Remun-
dové. 

Statistiky uvádí, že více než polovina cizinců
v Česku má trvalý pobyt, tedy žije zde pět a ví-
ce let. V ORP (obec s rozšířenou působností)
Jablonec nad Nisou žije celkem 4 470 cizinců ze
zemí EU i mimo ni – 1 800 přechodně a 2 670
trvale. V Libereckém kraji žije okolo 20 tisíc
obyvatel s jiným než českým občanstvím,
nejčastěji občané Slovenska a Ukrajiny, dále
Vietnamu, Polska, Bulharska, Moldavska, Ru-
munska, Srbska a Ruské federace. 

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., poboč-
ka LK, kontakt: 735 752 467, 481 120 049, libe-
rec1@cicpraha.org, více info na www.cicpra-
ha.org (red)

■ Personální inzerce
Vedoucí oddělení dopravního a silničního 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucího 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 správní-
ho řádu; praxe minimálně 2 roky ve správním
orgánu vykonávající 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 stavební-
ho úřadu, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) a předpisů souvisejících; na úseku silniční

dopravy, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě 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 31. července 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referenta 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 myš-
lení, odolnost vůči stresu; schopnost pružně
rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpo-
vědnost; časová flexibilita (práce i mimo stano-
venou pracovní dobu); uživatelská znalost prá-
ce s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

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

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem ihned nebo dle vzájemné doho-
dy

Přihlášky do 31. července 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Foto archiv CIC
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Vodní záchranáři dohlédnou na plavce
Vodní záchranná služba ČČK (VZS) opět
hlásí stoprocentní připravenost na letní se-
zonu. Devatenáct mladých záchranářů se
přes zimu pečlivě věnovalo plavecké přípra-
vě a získávání nových dovedností v oblasti
první pomoci, vedení malých plavidel a zá-
chrany na volné vodě, aby mohli být k dis-
pozici návštěvníkům přehrady jakožto důle-
žitá součást integrovaného záchranného
systému.

„Určitě jste si vloni při prázdninových radován-
kách u přehrady povšimli chlapců a dívek
v červeno-žlutém, kteří bedlivě pozorují hlavní
pláž, stráží vodní hladinu z paluby motorového
člunu anebo se proplétají mezi návštěvníky na
jízdním kole. Tuto příležitost budete mít i le-
tos,“ říká Tereza Hofrichterová z Vodní zá-
chranné služba ČČK Jablonec nad Nisou.

V létě 2019 budou záchranáři na své základně
na Tajvanu k dispozici od 27. června do 1. září,

každý den od 8.00 do 20.00 hodin. „Jsme při-
praveni kdykoli zasáhnout při jakékoli nenadá-
lé situaci ve vodě i v bezprostředním okolí.
Máme špičkové vybavení pro poskytnutí zdra-
votnické, ale i technické první pomoci – moto-
rový člun, páteřní desku, AED a jiné. V případě
potřeby volejte na známá čísla integrovaného

záchranného systému - 112 nebo 155, informa-
ce se k nám určitě dostane,“ tvrdí Hofrichte-
rová.

Kromě letních služeb se VZS věnuje i řadě
dalších činností. Velmi populární je oddíl mlá-
deže, kde děti ve věku 11–17 let zábavnou for-
mou učí nejen plaveckým dovednostem, ale na-
příklad i pádlování, záchraně a sebezáchraně,
lanové technice a podobně. „V průběhu roku ta-
ké pořádáme pro naše členy mnoho akcí, skrze
které si mohou zdokonalit své schopnosti a pro-
hloubit své znalosti nejenom o první pomoci.
V neposlední řadě jsou tyto akce i příležitostmi,
jak si odpočinout, nabrat nové síly a utužit ko-
lektiv,“ uzavírá Tereza Hofrichterová.

VZS ráda do svých řad přijme nové členy ja-
kéhokoli věku. Nábor bude probíhat v průběhu
září. Pro přesné datum sledujte facebookové
stránky, nebo za záchranáři zavítejte v létě na
základnu na Tajvanu.

(end/th)

V přehradě ležely náboje do kulometu
Jablonecká přehrada patří k nejexponova-
nějším místům ve městě. Slouží nejen ke kou-
pání, ale i k setkávání a společenskému ži-
votu. Kvalita vody je mnohdy rozhodujícím
faktorem. Podle hrázného Jiřího Chmelaře
je velká naděje, že voda bude letos v přehra-
dě čistá po celé léto.

V polovině června došlo k prvnímu měření
kvality vody. Stav byl podle výsledků perfektní,
teplota kolem 23 stupňů Celsia, velká průzrač-
nost a i další faktory vykazovaly velmi dobré
výsledky. „Je to dáno i tím, že vody je v přehradě
více. Hladina je o metr vyšší a problémy s kva-
litou by být neměly,“ doufá Jiří Chmelař.

K tomu, aby byla přehrada čistější, přispívají
i místní potápěči, kteří pod vedením ekologa

a instruktora potápění Jaroslava Kočárka čistí
vodní nádrž od roku 1996. „Přehradu čistíme
pravidelně. Potápíme se každou středu celé léto
a vždy vytaháme z přehrady nejrůznější nepo-
řádek. Nejčastěji se jedná o drobný odpad ne-

ukázněných návštěvníků přehrady, plechovky
od nápojů, kelímky i různé harampádí. Stále
jsou na dně i zbytky z ohňostrojů, které padaly
do vody, a tak jsme rádi, že byl letos ohňostroj
přesunut. Občas vylovíme i něco zajímavého
jako například v červnu, kdy jsme na břeh při-
nesli nábojnice nejspíše do kulometu,“ říká
Jaroslav Kočárek.

Podle něj je v přehradě stále co lovit, ale co
potápěči ze dna nevyloví, jsou zbytky krmení,
které rybám hází Jablonečané z hráze. „Ryby
ani kachny nejsou schopny tolik jídla sníst. Je
toho takové množství, že to zůstává a hnije na
dně. Bylo by lepší, kdyby lidé ryby raději nekr-
mili a když už jim něco chtějí dávat, aby brali
menší množství krmení,“ myslí si Kočárek. 

(end)

Foto Jaroslav Kočárek

Plážový bar i jizerskohorská chalupa
Co je na přehradě dobře, co by mělo zůstat, co
chybí, co by se mohlo zlepšit a co přibýt – to
jsou některé z otázek, které kladli zástupci měs-
ta na veřejném plánovacím setkání ve školní jí-
delně v Mozartově ulici. Šlo o sběr aktuálních
námětů k osvěžení koncepčního dokumentu,
jenž by měl zvelebit okolí vodní nádrže Mšeno. 

„Pracujeme na koncepci okolí přehrady, která
by měla být hotová na podzim. Pak se posune-
me, abych tak řekl, do architektury a příští rok
bychom rádi realizovali první z návrhů,“ ko-
mentuje současný stav věcí náměstek pro roz-
voj města Jakub Chuchlík. 

„Na setkání nás zajímalo, co nefunguje a li-
dem se nelíbí, co by u přehrady rádi dělali kro-
mě koupání a opalování, ale buď to nejde, nebo
je těch příležitostí málo. Na základě specific-
kých odpovědí můžeme projekt připravit dale-
ko přesněji,“ říká uvolněný radní pro územní
a strategické plánování a participaci Petr
Klápště, dle kterého nestačí jen vědět, že by ko-
lem nádrže mohlo být více laviček. „Jinam
umístíme lavičku pro krásný výhled na vodu,
jinam vhodnou spíše pro piknik. Stejné je to
s hřišti – je třeba vědět, zda mají být pro malé
nebo větší děti, na míčové hry, pétanque nebo
třeba tenis,“ pokračuje Klápště.

Skvělý je přírodní ráz přehrady
Přehrada je krásná a lákavá právě pro svůj pří-
rodní vzhled, který by se rozhodně měnit ne-

měl. Významný klad je, že nádrž není placeným
koupalištěm, ale přístup k ní je kdykoli a zdar-
ma. Kvitovali také sportoviště i dětská hřiště o-
kolo a téměř každý vyzdvihoval existenci
a zvláště další umístění pivovaru Volt.

Není kde grilovat
Chybí grilovací místa a možnost kolem vody tá-
bořit. Nelíbí se krátká doba zákazu koupání
psů, a to i mimo koupací sezonu. Na místech
vhodných pro kulturní či sportovní akce vadí
nezpevněné cesty, které organizátoři ničí záso-
bovacími auty. Citelně chybí převlékárny, zastí-
něná dětská hřiště a parkování. Mnohým vadí,
že se v zahrádkářské kolonii často rekreační
domky mění na trvalé bydlení.

Co by bylo hezké, kdyby to šlo
Drtivá většina přítomných by přivítala spojení
in-line dráhy do okruhu, osvětlení promenády
kolem nádrže a padla také připomínka, že na
hladinu by se měly vrátit další části Novákovy
plastiky Prut. 

A co by rádi u přehrady kromě grilování sebe
i steaků lidé dělali? Tak třeba hráli golf. „Líbily
by se jim písečné pláže, v podstatě kladně hod-
notili loňské Pískohrátky, jen toho písku by mě-
lo být daleko více,“ podotýká Jakub Chuchlík. 

U přehrady by lidé navrhovali menší odstav-
né místo pro karavany s možností doplnit vodu,
vypustit toaletu a odpočinout si. Neměl by to
však být klasický kemp. Navrhli nekuřácké plá-
že u Prutu a proti městskému bazénu, naučné
panely a dokončení promenády kolem nádrže,
klouzačku a další bezbariérové přístupy se zá-
bradlím až do vody. 

Přeměna Slunečních lázní
Že stav Slunečních lázní není dobrý a je třeba
jej změnit, na tom se shodli všichni. Jen názor
na změnu nebyl jednotný. Někteří chtěli obno-
vit již existující, jiní si přáli cukrárnu s dobrou
kávou a dortíkem, další by uvítali vyhlídkovou
restauraci s celoročním provozem. „Mohla by
být rozdělená na dva trakty. Ten otočený k vodě by
měl středomořský ráz plážového baru, strana
otočená k bižuterii by se tvářila jako jizersko-
horská chata a fungovala by po celý rok,“ roz-
víjel své představy jeden z diskutujících. (jn)

Foto Jiří Endler

Foto achiv ČČK
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec bude součástí DSOJ i po roce 2021
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo
Memorandum o pokračování spolupráce při zajiš-
ťování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
v územních obvodech členských obcí Dopravního
sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). 

Aktuálně zajišťuje autobusovou městskou hromad-
nou dopravu na Jablonecku společnost BusLine MHD
Jablonecko (dříve BusLine LK). Smlouva končí k 31.
lednu 2021. „Schválení memoranda v praxi znamená,
že Jablonec bude další postup při zajišťování MHD
v Jablonci opět řešit v rámci DSOJ. Nehledě na to, zda-
li dopravce, který bude zajišťovat MHD na Jablonecku
od února 2021, vzejde z nabídkového řízení, bude to
vnitřní dopravce nebo zvolíme úplně jiný model,“
upřesňuje primátor Jablonce nad Nisou Milan
Kroupa.

„Díky sdružení, které funguje téměř 24 let, je měst-
ská autobusová doprava dostupná, bezpečná a kom-
fortní nejen v samotném Jablonci, ale i v okolních ob-
cích,“ doplňuje ředitel Jablonecké dopravní Luboš
Wejnar a dodává: „Jablonecká městská hromadná au-
tobusová doprava patří svým rozsahem v porovnání
s městy do 50 tisíc obyvatel v České republice ke špič-
ce. V pracovní dny jezdí více než 700 spojů a autobu-
sy jsou ze 100 % bezbariérové.“ 

Program obnovy městské památkové zóny
Půl druhého milionu korun má Jablonec nad Ni-
sou alokovaných ve svém rozpočtu na Program
obnovy městské památkové zóny. Žádat o dotaci
mohou majitelé bytových a rodinných domů
v městské památkové zóně, které nejsou kulturní
památkou. Zastupitelé nyní schválili dvě žádosti za
téměř 200 tisíc korun. 

Na posledním předprázdninovém jednání zastupi-
telstva se projednávaly dvě žádosti o dotace z měst-
ského programu, a to na výměnu sedmi oken bytové-
ho domu v Opletalově ulici ve výši 94 tisíc (náklady
188 tis. Kč) a 100 tis. Kč na výměnu skleněných výpl-
ní za izolační v domě v ulici Podhorská (celkové ná-
klady 232 tis. Kč).

Program obnovy městské památkové zóny se týká
rodinných či bytových domů, které se v zóně nacháze-
jí, ale nejsou kulturní památkou a jejich majitelé ne-
mohou žádat o dotace z MK. „Z programu mohou zís-
kat 50% dotaci, maximálně však 100 tis. Kč na jeden
rodinný či bytový dům. Žádosti je možné podávat do

31. října 2019 a obnova musí být hotová do října 2020,“
říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. 

„Žádosti o dotaci do Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón MK pro rok 2020 začne
oddělení dotací přijímat o letošních prázdninách, kon-
krétně od 10. července,“ doplňuje Iveta Habadová. 

Bližší informace jsou na webu města: Magistrát –
Životní situace – Památková péče.

Program podpory výstavby technické 
infrastruktury 
Program podpory výstavby technické infrastruktu-
ry pro rok 2019 má v městském rozpočtu alokova-
nou částku 1,5 mil. korun a stále je možné předklá-
dat žádosti na oddělení dotací. Peníze jsou určené
na podporu výstavby domovních čistíren odpad-
ních vod a kanalizačních přípojek. 

„Jediný rozdíl oproti minulosti je ten, že program
nepodporuje odkanalizování novostaveb,“ konstatuje
náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík. O inves-
tiční dotaci mohou žádat majitelé rodinných a byto-
vých domů v katastrálním území Jablonce nad Nisou,
získat mohou 50 % z celkových způsobilých výdajů,
maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jed-
notku. Žádosti je možné předkládat do 31. října.

Bližší informace jsou na úřední desce a webu měs-
ta: Magistrát – Životní situace – Finance.

Hledá se referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlásil výběrové řízení na pozici referent odboru
humanitního Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou – (referent oddělení kultury, sportu a cestovní-
ho ruchu – rodinná politika). 

„Hledáme lidi s vysokoškolským vzděláním s hu-
manitním nebo ekonomickým zaměřením. Uchazeč
by se měl orientovat v prostředí výkonu státní správy
nebo samosprávy a rozumět problematice dotací po-
skytovaných územním samosprávným celkem. Před-
pokládáme výborné komunikační a organizační
schopnosti, schopnost samostatné tvůrčí práce a kon-
cepčního myšlení, zodpovědnost, aktivní přístup k ře-
šení problémů, flexibilitu, uživatelskou znalost práce
s PC (Word, Excel, internet). Za to vše nabízíme per-
spektivní zaměstnání, odpovídající platové podmínky
a zaměstnanecké výhody,“ říká tajemník MMJN
Marek Řeháček. Přihlášky do 17. 7. 2019 více na webu
www.mestojablonec.cz

■ Krátce
Primátor předal ocenění
dárcům krve
Šest zlatých medailí, deset zlatých
křížů 3. třídy a jeden zlatý kříž 2.
třídy předal v pondělí 17. června
primátor města Jablonec nad
Nisou dobrovolným dárcům krve.
„Krev je vzácná tekutina, nelze ji
uměle vyrobit a nikdo nikdy neví,
kdy ji bude potřebovat. Jsem pro-
to rád, že jsou mezi námi lidé,
dobrovolní dárci krve, kteří nevá-
hají nezištně pomáhat druhým.
Za to jim patří veliký dík,“ říká pri-
mátor Jablonce nad Nisou Milan
Kroupa. 

Zlatá medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Daniel Berka, Lu-
bomír Knap, Zbyněk Kobylka, Jaro-
slava Matoušková, Lukáš Paldus,
Jana Vacková.

Zlatý kříž 3. třídy (za 80 odbě-
rů): Zdeněk Bubák, Miloš Her-
man, Petr Hrabčák, Luboš Kubec,
Luděk Lumnitzer, Bořivoj Pavla-
ta, Václav Truhlář, Milan Vrabec,
Lukáš Žemba, Regina Živná.

Zlatý kříž 2. třídy (za 120 obě-
rů): Ondřej Týl.

Až čtvrt milionu z dotací LK
Liberecký kraj vyhlásil Regionál-
ní inovační program se třemi do-
tačními tituly a v rozpočtu rezer-
voval přes 4,7 mil. Kč. Žádosti
o dotace je možné předkládat na
odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů od 1. čer-
vence. 

Regionální inovační program
Libereckého kraje je rozdělený
do tří dotačních titulů. Inovační
voucher pro podnikatelské sub-
jekty na navázání spolupráce
s výzkumnými institucemi, Star-
tovací voucher pro podnikatelské
subjekty podnikající méně než
3 roky a Technologický voucher
pro podnikatelské subjekty a vý-
zkumné organizace. Minimální
výše dotace je 20 tis., maximální
250 tis. Kč, maximální výše pod-
pory je 70 % z celkových způsobi-
lých výdajů. Žádosti o dotace je
možné podávat od 1. 7. do 16. 9.,
podrobné podmínky jsou na https:
//dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni
-inovacni-program-r673148.htm.

Kontakt: Vladimír Pachl, vladi-
mir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226
707, Eva Benešová, eva.benesova
@kraj-lbc.cz, 485 226 678

Grant Nadace EURONISA 
Do pátku 20. září 2019 se mohou
v otevřeném grantovém kole Na-
dace EURONISA o podporu
svých projektů z oblastí sociální,
zdravotní, kulturní a vzdělávací
ucházet neziskové organizace re-
gistrované na území České re-
publiky a zároveň působící v Euro-
regionu Nisa, který leží na území
Libereckého kraje a Šluknovské-
ho výběžku. 

Nadace letos podpoří projekty
v minimální výši 30 tisíc korun.
Podrobné podmínky pro poskyt-
nutí nadačních příspěvků, for-
mulář žádosti a další informace
najdou zájemci na stránkách
www.euronisa.cz.

Primátor předal ocenění dárcům krve, foto Jana Hajná
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K zápisu do škol přišlo 585 prvňáčků
V prvním dubnovém týdnu se konal zápis
do devíti základních škol zřizovaných měs-
tem Jablonec nad Nisou, na který přišlo 585
budoucích prvňáčků, což je o 19 dětí více než
v loňském roce. 

Do školních lavic by však 2. září 2019 mělo z uve-
deného počtu usednout minimálně o 106 dětí
méně, jejichž rodiče zažádali o odklad povinné
školní docházky. Základní školy tak počítají
s otevřením 19 tříd.

Výše uvedená čísla jsou údaje získané ze zá-
kladních škol přibližně týden po zápisu a již ny-
ní víme, že v současné době se skutečnost liší.
„Někteří rodiče se k zápisu dítěte vůbec nedo-
stavili, jiní neměli vyřízené všechny dokumen-
ty potřebné k udělení odkladu povinné školní
docházky. Počet dětí s odkladem i těch, které
nastoupí do 1. třídy, tak bude v září o něco vyš-
ší,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství, kultury a sportu.

Začátkem května proběhly zápisy do jablonec-
kých mateřských škol. Na letošní zápis se měs-
to Jablonec z pozice zřizovatele již několik let
intenzivně připravovalo, jelikož se dle dlouho-
dobé statistiky počtu narozených dětí vrátila
porodnost na úroveň silných ročníků z let
2007–2011 (tzv. babyboom). Současně se stalo

standardem, že jsou do MŠ přijaty i děti, které
tří let dovrší až v průběhu podzimu, a rodiče
tak nemají problém plynule nastoupit zpět do
zaměstnání. „Z výše uvedených důvodů byla
kapacita MŠ během posledních několika let na-
vyšována přístavbami nových tříd tam, kde to
prostorové a provozní podmínky dovolovaly,“
informuje Květová.

K zápisu nakonec přišlo 536 dětí, což je trochu
překvapivě zhruba o 40 dětí méně než v loň-
ském roce. Ačkoli se jedná o číslo výrazně niž-
ší, než kolik dětí bylo očekáváno, a není zřejmé,

proč řada rodičů nepřišla se svým tříletým či
téměř tříletým dítětem k zápisu, neznamená to,
že byla nová kapacita budována zbytečně.
„Konečně po mnoha letech je možné ve většině
jabloneckých mateřských škol zrušit tzv. výjim-
ky z nejvyššího počtu dětí ve třídě, kterými byl
počet dětí navyšován z 24 až na 28. Nižší počet
ve třídě umožní individuálnější práci s každým
dítětem dle jeho specifik a snadnější inkluzi
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zároveň je pro veřejnost příjemné, že v případě
stěhování, nečekaného návratu do zaměstnání,
opomenutí zapsat předškoláka s povinnou do-
cházkou či v jiných rodinných situacích, kdy je
třeba umístit dítě do MŠ mimo termín zápisu,
bude v letošním roce asi poprvé po dlouhé do-
bě možné těmto rodičům místa bez problémů
nabídnout a dítě přijmout,“ tvrdí vedoucí oddě-
lení školství. I tak se však nemusí vyplatit dlou-
ho otálet s rozhodováním, zda dítě ještě doda-
tečně do MŠ přihlásit, či nikoli. 

Uvedené informace jsou souhrnné za celé
město, zůstávají však lokality, kde ani navyšo-
vání kapacit nezajistilo, aby mohly být do vy-
braných MŠ přijaty všechny tříleté děti. „Těm
nepřijatým byla neprodleně nabídnuta volná
kapacita v jiných jabloneckých školách,“ uzaví-
rá Zdeňka Květová. (end, zb)

Výzva pro soukromé školky
Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výzvu na registraci subjektů, které
poskytují výchovně-vzdělávací služby pro
děti od 2 do 5 let s příspěvkem města.

Město již tradičně podporuje rodiny s malými
dětmi s trvalým bydlištěm v Jablonci nad
Nisou, a to formou příspěvku na školné ve výši
1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let, je-
hož zákonní zástupci splní kritéria stanovená
městem Jablonec nad Nisou, projeví zájem za-
bezpečit dítě u subjektu majícího charakter
soukromé mateřské školy.

„Při splnění všech uvedených podmínek re-
gistrace bude s vybranými organizacemi uzav-
řena smlouva o poskytnutí uvedeného přís-
pěvku statutárního města rodičům dětí, kteří
splní všechny podmínky. Příspěvek rodičům
bude vyplácen zpětně na základě docházky dí-
těte zapsaného v zaregistrovaném soukromém
zařízení,“ říká David Mánek, náměstek primá-
tora.

Podmínky pro registraci subjektů:
• působí na území města Jablonec n. N.
• má charakter soukromé školky a nabízí vý-

chovně-vzdělávací služby
• splňuje Základní standardy kvality péče pro

děti od 2 do 5 let
• písemně se zaváže spolupracovat s městem

(tj. především respektovat pravidla pro posky-
tování příspěvku rodičům stanovená městem
jako např. vykazování docházky, měsíční vy-
účtování, pravidelná komunikace s odděle-
ním školství, kultury a sportu, poskytování
aktuálních informací atd.)

• musí souhlasit s tím, že požadovanou úplatu
od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek
města

Subjekt k registraci doloží:
• dokument, ze kterého je patrná možnost po-

skytovat služby dětem od 2 do 5 let (např. živ-
nostenské oprávnění, stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina)

• platný výpis z rejstříku trestů osoby zastupují-
cí subjekt, ne starší než 3 měsíce (držitel živ-
nostenského oprávnění, předseda, ředitel)

• vlastní provozní řád
• aktuální ceník služeb

Subjekty, které byly zaregistrované již v minu-
lých letech, mohou doručit pouze platný výpis
z rejstříku trestů, aktuální ceník a čestné pro-
hlášení deklarující, že nedošlo ke změně ostatních
požadovaných dokumentů. Písemnou žádost
o registraci učiňte prostřednictvím formuláře,
který obdržíte na níže uvedených kontaktech. 

Uzávěrka registrace je 4. 7. 2019 ve 12.00 hodin.
Písemnou žádost na předepsaném formuláři

spolu s přílohami zasílejte na adresu: statutár-
ní město Jablonec nad Nisou, Zuzana Brodská,
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
v obálce s označením „Soukromé subjekty 2019“
nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: Zuzana Brodská,
tel. 483 357 315, e-mail: brodska@mestojablonec.cz.

(end, zb)

■ Střípky z městské policie

Děti se učily bezpečnému chování na silnici
Po čtyři dny se žáci pátých a šestých tříd zá-
kladních škol z Jablonecka učili správnému
chování v dopravních situacích a poznávali ně-
které složky Integrovaného záchranného systé-
mu (IZS). Dny s dopravou organizuje jablonec-
ká městská policie společně s Týmem silniční
bezpečnosti, zúčastnilo se jich 624 dětí.

Strážník Pepík a Panda Fanda byli 
k vidění u bazénu
Stánky Policie ČR, hasičů, vězeňské služby,
městské policie, záchranné služby i Českého
červeného kříže se objevily u městského bazé-
nu při Dni s Tadeáškovými jesličkami, kde se
o dobrou náladu staraly také mažoretky – Jab-
lonecká jablíčka z Vikýře. „Městská policie pro
všechny účastníky připravila kvíz a ukázala
služební vozidlo. Zájemci se mohli vyfotografo-

vat s postavou strážníka Pepíka a na dění
u stánku dohlížel maskot MP, medvídek Panda
Fanda. Naším stanovištěm prošlo na 250 dětí,“
komentuje odpoledne Miloslav Lejsek. 

Preventivní přednášky se vrátí do škol 
po prázdninách
Také v tomto školním roce připravilo oddělení
prevence a vzdělávání městské policie pro děti
ze základních škol užitečné přednášky. Pátým
ročníkům byla určena přednáška na téma
Kyberšikana a počítačová kriminalita, které se
ve dvaceti termínech zúčastnilo celkově 473 žá-
ků. „V sedmých třídách jsme probírali, jak se
chránit před alkoholismem a jinými toxikomá-
niemi, tabákový zákon a rizika v dopravě,“ říká
Miloslav Lejsek. Osmnáct přednášek navštívilo
celkem 406 žáků. Preventivní programy MP se
vrátí do škol opět po prázdninách.

Městská policie byla na Dni IZS
Ani tradiční Den IZS na Horním náměstí se ne-
obešel bez účasti městské policie. Podle odhadu
zaujal stánek okolo 350 návštěvníků. Kromě
městských strážníků a základní složek se na
Dni IZS prezentovaly Český červený kříž, Tým
silniční bezpečnosti, Armáda ČR, vězeňská
služba a další. (jn)

ZŠ Rýnovická, foto Miroslav Gorčík
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Baterie do koše nepatří
Projekt Recyklojízda, organizovaný nezisko-
vou společností Ecobat, se snaží zvyšovat po-
vědomí o třídění a recyklaci baterií. Tříčlenná
skupinka cyklistů na elektrokolech vyrazila
na svou recyklačně osvětovou tour 11. června.
Za 10 dní zdolala přes 800 kilometrů. 

Během svého putování navštívila 25 měst, ve kte-
rých se setkávala s občany, školáky a zástupci
měst. V neděli 16. června doputovala Recyklo-
jízda i do Jablonce nad Nisou. 

Náměstek primátora Štěpán Matek předal
Recyklojízdě formou certifikátu 212 kg baterií
od občanů Jablonce. Toto množství bylo vysbí-
ráno na sběrných dvorech města a v budovách
magistrátu za poslední tři měsíce. I díky tomu
už se pomalu a jistě blíží množství baterií vy-
braných Recyklojízdou z měst a škol během je-
jich cesty ke 2 tunám. Všechny budou předány
na recyklaci. Náměstek Matek si od Evy
Gallatové z týmu Recyklojízdy pro občany pře-
vzal krabičky Ecocheese na třídění a skladová-
ní baterií v domácnostech.

„Za posledních deset let se množství baterií
odevzdaných v České republice k recyklaci více
než zčtyřnásobilo. Stále však platí, že je to jen

necelá polovina z baterií, které se dostávají do
oběhu,“ říká Eva Gallatová, členka týmu Re-
cyklojízdy a také zástupkyně Ecobatu, a dodává:
„Sedli jsme proto na kola, abychom se na naší
cestě mohli potkat i s lidmi, kterým třídění bate-
rií zatím nic neříká, a pokusili se je přesvědčit,
že baterie opravdu do koše nepatří, a je třeba je
odevzdávat k recyklaci.“

Proč je recyklace baterií důležitá?
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé
látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé roz-
měry mohou napáchat v přírodě výrazné škody.
Čím více vybitých baterií se dostane do recyk-
lačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je
nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpeč-
né materiály, které mnohé baterie obsahují, se
podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jed-
né tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat
až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu
a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zi-
nek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě
mosazi pro jeden saxofon? 

Ročně se v České republice vytřídí přes 1600 tun
použitých baterií a akumulátorů, což je pouhých
45 % všech baterií dodaných na trh. (bš)

V Jablonci můžete použité baterie 
odevzdávat:
– do červených kontejnerů na elektro, které mají

postranní otvor na baterie
– na radnici v informačním středisku a v budově

magistrátu Komenského 8
– ve sběrném dvoře ve Smetanově ul. i v ostat-

ních sběrných místech
– ve všech obchodech, kde se baterie prodávají

Zprávy z jablonecké nemocnice
Stavební práce v nemocnici během léta
Od poloviny července zhruba na měsíc ovlivní
vnitřní provoz nemocnice bourací práce souvi-
sející se stavbou dvou propojovacích chodeb do
nového pavilonu intenzivní medicíny. Jedna
chodba povede ze stávající urologické ambu-
lance v přízemí, druhá z prostor vedle chirur-
gického JIP v prvním patře. 

„Je třeba počítat se zvýšeným hlukem a praš-
ností nejen přímo v místech stavby, ale také na
sousedících odděleních. Za vzniklé komplikace
se omlouváme a děkujeme za pochopení,“ in-
formovala veřejnost Petra Hybnerová, tisková
mluvčí. Z těchto důvodů je také přes léto ome-
zen provoz na operačních sálech a neakutní
operace jsou plánovány na další období. O ak-
tuální situaci a přesných termínech prací bude
nemocnice veřejnost informovat prostřednict-
vím webových stránek www.nemjbc.cz. 

Prostory, které po vytvoření propojovací
chodby zůstanou, využije nemocnice pro zlep-
šení podmínek některých ambulancí. Ukončení
stavby pavilonu intenzivní medicíny je pláno-
váno na listopad letošního roku, následovat bu-
de zajištění vnitřního vybavení a stěhování stá-
vajících oddělení, ARO a chirurgické jednotky
intenzivní péče. S otevřením provozu se počítá
v novém roce. 

Nejen na odděleních v jabloneckém areálu
lze zaznamenat stavební ruch. Nemocnice i na-
dále pokračuje v humanizaci prostor v budově
Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldu.
Rekonstruována byla venkovní terasa a od za-
čátku července si zde mohou pacienti zpříjem-
nit svoji hospitalizaci.

Urologická ambulance se stěhuje 
do nových prostor
Již od května probíhají rekonstrukční práce
v místech, kde se nacházela ambulance plastic-
ké chirurgie, tu pacienti nyní najdou v prosto-
rách chirurgické ambulance. Do nových míst
se na přelomu léta přemístila urologická am-
bulance, která opustila své prostory z důvodu
umístění jedné z propojovacích chodeb do pa-
vilonu intenzivní medicíny.

Stěhování urologické ambulance bude probí-
hat v první polovině července. V tomto období

bude provoz ambulance omezen. Stávající tele-
fonní čísla budou zachována. Aktuální infor-
mace najde veřejnost na webu www.nemjbc.cz. 

S rehabilitací do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jab-
lonecké nemocnice zve všechny zájemce o své
zdraví na tradiční podzimní seminář v Krkono-
ších s pestrým programem. 

Akce pro veřejnost s názvem Aby nás nebole-
lo v krku ani za krkem je letos zaměřena na kr-
ční páteř. „Chceme poskytnout příležitost po-
znat různé přístupy ke svým potížím. Nabíd-
neme možnosti, jak jim předcházet či návod,
jak pomoci svým blízkým,“ zve na seminář pri-
mářka oddělení MUDr. Alena Svárovská. Na
programu jsou přednášky, tematická cvičení,
chůze s holemi Nordic Walking a nahlédnutí do
svého nitra. Termín konání je 19. 9.–22. 9. 2019.
Udělejte si čas na to nejdůležitější – na své
zdraví. Bližší informace k akci včetně způsobu
přihlášení jsou zveřejněny na webových strán-
kách nemocnice www.nemjbc.cz nebo k doptá-
ní na mailu svarovska@nemjbc.cz, případně na
telefonu 483 345 811.

Letní provoz v nemocnici
Období léta je každoročně využíváno k rekon-
strukcím oddělení či malování. Provoz někte-
rých ambulancí bude omezen také z důvodu

čerpání dovolených. V nemocnici je standardně
v provozu pohotovostní služba pro děti i dospě-
lé. Aktuální informace o letním provozu oddě-
lení najdete na internetových stránkách ne-
mocnice www.nemjbc.cz

Letní výstavy v nemocnici
V jablonecké nemocnici si mohou návštěvníci
na chodbě za bistrem prohlédnout fotografie
Jaroslavy Fojtíkové. Část výstavy, která nese
název Z českých a moravských luk a strání, bu-
de pro zájem veřejnosti pokračovat i přes
prázdniny.

Ve dvou samostatných blocích s názvem
Orchideje naší přírody a I u nás máme stepi
představuje autorka fotografií svá oblíbená
místa. Svými snímky návštěvníkům zprostřed-
kovala malou procházku po stepních lokalitách
České republiky. „Z nepřeberného množství
druhů rostlin jsem vybrala pár zástupců typic-
kých pro tato místa v průběhu jedné vegetační
sezony. Několik záběrů jsem také věnovala zá-
stupcům živočišné říše,“ dodává Jaroslava
Fojtíková.

V další části výstavní plochy se představí jab-
lonecká výtvarnice Jitka Navrátilová s výstavou
vlastních obrazů. Vyvrcholením této výstavy
bude odhalení sochy z její dílny Pramen zdraví.
Nová socha ozdobí venkovní areál nemocnice
před hlavním vchodem. (ph)

Foto Radka Baloghová

Foto archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou
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Fotografická soutěž zná své vítěze
Ve čtvrtek 30. května byla uzavřena historie
již jedenáctého ročníku fotografické soutěže,
kterou vyhlásila Městská knihovna v Jab-
lonci n. N. Garantem soutěže byl opět foto-
klub Balvan a firma Laccer.

Letošní téma znělo Síla okamžiku. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích a vyhlášeny byly dvě kate-
gorie do 16 a nad 16 let. „Každý soutěžící mohl

přihlásit až tři fotografie, čehož většina využila.
Z celé naší republiky a letos i ze Slovenska se
postupně sešlo 99 fotografií od 39 přihlášených,“
říká Dana Foltýnová, vedoucí programového
a audiovizuálního oddělení Městské knihovny
Jablonec nad Nisou, p. o. Pro zajímavost: 58 fo-
tografií poslalo 24 dětí a 41 poslali soutěžící
v kategorii nad 16 let.

Porota následně vybrala tři nejlepší díla.
V kategorii do 16 let vyhrála Kateřina Čepelíková
z Rychnova u Jablonce n. N. a Miroslav Stříbrný
ze Stráže nad Nisou zvítězil v kategorii nad
16 let. 

Ceny nejlepším předali předseda fotoklubu
Balvan Zbyněk Cincibus, ředitel městské kni-
hovny Zbyněk Duda a jeho kolegyně Dana
Foltýnová. O zpříjemnění atmosféry slavnostní-
ho vyhlášení se postaral Tomáš Doktor.

„Devatenáct nejlepších fotografií můžete
zhlédnout až do konce měsíce srpna, a to v pro-
storu schodiště, kde je instalována výstava,“ in-
formuje Dana Foltýnová. 

(end)

Výsledky
Kategorie do 16 let:
1. Kateřina Čepelíková – Rychnov u Jablonce n. N.
2. Kryštof Paroulek – Jedu – Bratříkov
3. Matěj Král – Jablonec n. N.
Kategorie nad 16 let:
1. Miroslav Stříbrný–Velká cena Jičína– Stráž n. N.
2. Jiří Smejkal – Kamenice – Jablonec n. N.
3. Josef Halama – V zajetí vášně – Jablonec n. N.

Foto Dana Foltýnová Miroslav Stříbrný: Velká cena Jičína

Ženy, které nemyslí jen na sebe
Koncert proti násilí na seniorech je už tra-
diční událostí, kterou pořádá v městském
divadle statutární město společně s Diakonií
ČCE a Centrem pro sociální služby. Letos
proběhl už devátý ročník. V jeho rámci po-
slankyně Parlamentu ČR Jana Pastuchová
a náměstek David Mánek předali titul Pečo-
vatelka roku 2019 osmi ženám, které na oce-
nění nominovaly organizace sociálních služeb. 

Jaroslava Berntová
pracuje v sociálních službách pět let, je pečova-
telkou a hospodářkou Centra sociálních služeb.
Má ráda rozmanitou a smysluplnou práci, je spo-
lehlivá, zodpovědná, trpělivá, vstřícná, lidská,
k uživatelům služeb přistupuje empaticky, pro-
fesionálně a individuálně. Uživatelé ji respek-
tují a věří jí. Práce s lidmi paní Berntovou těší
a vidí v ní smysl, je příkladem pro nové zaměst-
nance a kolektivu pomáhá svými znalostmi.

Pavla Okálová
je osobní asistentkou Centra pro zdravotně po-
stižené Libereckého kraje již čtyři roky a dru-
hým rokem vytváří rozpisy služeb sobě i svým
kolegyním. Tento nelehký úkol vyžaduje cit pro
spravedlnost a časovou flexibilitu. Mezi klienty
i kolegyněmi je velmi oblíbená zejména pro
svou pozitivní energii. Klientům pomáhá reali-
zovat jejich sny a zapojuje je do společenských
činností. V kolektivu se všemi výborně spolu-
pracuje, je spolehlivá, kreativní a komunikativ-
ní. Nezalekne se žádné práce a žádného klien-
ta. Práce ji prostě baví. 

Miroslava Kittelová
je velice pracovitá, spolehlivá a samostatná. Od
svého nástupu přináší nové nápady a přístupy
k práci i k lidem. Nespokojí se zajetými koleje-
mi, ale stále hledá další možnosti a zlepšení.
Dokáže klienta rozesmát, ale umí i trpělivě
a empaticky naslouchat, když mu do smíchu
není. Vnímá každého člověka jako opravdu je-
dinečného, a tak s ním i jedná. V sociálních
službách pracuje devět let, v Diakonii je za-
městnaná tři roky.

Blanka Kodejšová 
pracuje v sociální službě devátým rokem. Za
tuto dobu dokazuje, že ji práce s klienty napl-
ňuje. Přistupuje k nim s láskou, empatií a las-

kavým slovem. Dokáže se s klienty zasmát
a vnést do společného dne pohodu domácího
prostředí. Velmi si její práce ceníme a touto ces-
tou moc děkujeme za úsměvem protkané dny
společně strávené v naší službě, říkají zaměst-
nanci Domov a CDS Jablonec nad Nisou.

Ivana Šťástková
je osobnost plná lásky, radosti, nadhledu, něhy
a pokory. Pokory k člověku – ke klientům, ke
kolegyním. Je pracovitá, loajální, veselá, s pozi-
tivním přístupem. Ivanu je radost mít v týmu,
tvrdí kolegyně z Domova seniorů U přehrady.
V sociálních službách, a to u současného za-
městnavatele, pracuje paní Ivana 2,5 roku.

Blanka Netřebská
pracuje v Mobilním hospicu sv. Zdislavy od ro-
ku 2015. I když její původní profese byla úplně
jiná, je to velmi zkušená a obětavá pečovatelka.
Ve svém profesním životě vždy pracovala s lid-
mi, umí jim naslouchat a svou dobrou radou je
uklidnit. Je pozorná nejen ke klientům a peču-
jícím osobám, ale i ke svým kolegyním. Při prá-
ci pečovatelky jí pomáhá i vlastní zkušenosti
z péče o své staré rodiče. Nedávno ji jedna pe-

čující osoba poděkovala za oporu, kterou ji po-
skytla, a nazvala ji členem rodiny. 

Zuzana Kulhánková
pracuje v Domově důchodců v Jabloneckých
Pasekách bez půl roku 20 let. V domově si jí vel-
mi váží pro její pracovitost a spolehlivost. Její
vstřícný přístup ke klientům, schopnost naslou-
chat jejich potřebám a zároveň dravost, se kte-
rou se pere za jejich práva, svědčí o její odda-
nosti poslání pečovatelky. Za ty roky vychovala
další generaci pečovatelek, kterým předala své
zkušenosti. Za to jí náleží naše poděkování. 

Monika Čermáková
pracuje v Rodině24 s klienty už šest let. Při své
práci umí vytvořit prostředí důvěry a bezpečí.
S klienty jedná vždy vlídně, vnímá jejich potře-
by a přání, respektuje jejich zvyky. Bývá vždy
milá, pozitivní atmosféru dokáže přenášet i do
své práce. Klienty podporuje v jejich samostat-
nosti a ochotně pomáhá v činnostech, které již
nezvládnou. Umí si poradit i v náročnějších
pracovních situacích. Je spolehlivá a pečlivá.
Ostatním kolegům předává zklušenosti a je pro
ně příkladem dobré praxe. (jn)

Foto Martin Kubišta
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■ Z knihovny 
Petr Kovařík: Naše studánky
Pověsti – legendy – místopis. Na-
kladatelství Knižní klub v edici
Universum vydalo v letošním
roce publikaci o studánkách,
které jsou uctívány a vyhledá-
vány odedávna. Kniha je prů-
vodcem po světě studánkových
pověstí a legend, většinou v je-
jich nejstarším znění. 

„Především ale může sloužit
jako inspirace k výletům. Je
doplněna mnoha barevnými
fotografiemi a můžete do ní na-
hlédnout v naší studovně,“ říká
Zbyněk Duda, ředitel knihovny
v Jablonci nad Nisou. Začíst se
či si knihu jen prolistovat lze
každý všední den ve studovně
v přízemí knihovny od osmé do
osmnácté hodiny.

■ Krátce
Úspěšný volejbalový rok
Ve volejbalovém oddílu TJ Bi-
žuterie pokračoval projekt Mini-
volejbal v barvách, který přiná-
ší slušné výsledky. „Trénujeme
v městské hale a účastníme se
řady turnajů na regionální
úrovni, kdy jsme se umisťovali
na předních pozicích,“ říká šéf-
trenér Jaroslav Novák. Projekt
barevného minivolejbalu hrají
děti ve věku 7–12 let, v součas-
nosti máme v BMV TJ Bižuterie
cca 80 dětí. O děti se starají tre-
néři Dana Šáchová, David Sa-
cher, Lenka Rokosová, Jana Čer-
máková a Míra Pokorný.

Starší děti pokračovaly dle
věku v příslušných vyšších ka-
tegoriích. Mladší žákyně se pod
vedením Petry Břešťákové v KP
Libereckého kraje umístily na
3. místě, starší žáci trenéra
Vláďi Zajíčka skončili v kraji
šestí. Starší žákyně trenéra
Míry Höfera se v krajské soutě-
ži umístily na 8. místě. Kadetky
a juniorky Bižuterie pod vede-
ním Inky Klustové a Standy
Dubského skončily v přeboru
na čtvrtém místě.

„Muži TJ Bižuterie soutěž vy-
hráli a šli do kvalifikace o po-
stup do 2. NL, kam bohužel
z personálních důvodů nena-
stoupili. Ženy skončily v kraji
šesté,“ dodává Jaroslav Novák.

TJ Bižuterie spolupracuje se
ZŠ v Liberecké ulici, kde jsou
kroužky Barevného minivolej-
balu, na příští rok je domluve-
ná spolupráce s Duklou Libe-
rec a SG Dr. A Randy. „Chceme
v příštím roce hrát 1. ligu ju-
niorek a 2. ligu žen,“ nastiňuje
plány Novák.

(end)

Životem vás provází sport, kdo vás k němu přivedl?
Jsem ze sportovní rodiny, o tři roky starší sestra běha-
la na lyžích a dokonce byla na zimní olympiádě
v Lillehammeru, mladší bratr se věnuje fotbalu.
Rodičům přišlo logické dát mě na atletiku, se kterou
jsem na konci základní školy skončil. U sportu jsem
chtěl být dál a při přechodu na střední v roce 1991 jsem
slyšel o vznikajícím triatlonovém oddílu TJ Liaz, který
vedl Petr Kárný. Tehdy se jezdil Bižumuž, na závody
jsem se šel podívat, a tak se mi to zalíbilo, že jsem se
přihlásil. Spojení kolo, běh a plavání se mi líbilo. Tím,
že jsem nikdy předtím nebyl plavec, prvních úspěchů
jsem dosahoval v duatlonu. Postupem času jsem se
zlepšil i v plavání a úspěch se dostavil i v triatlonu.
Mezi lety 1991 a 1994 jsem reprezentoval ČR ve světo-
vém poháru ve skeletonu. Skloubit ale všechny sporty
nebylo dlouhodobě možné, a tak jsem dal přednost těm
letním.

Jakými kluby jste prošel?
Postupně jsem byl v Liazu, Cyklonu Jablonec, Dukle
Liberec a kariéru jsem završil v roce 2003 v Triatlon
klubu Praha. Tehdy jsem se oženil, čekal rodinu, sport
mě neuživil.

Sportu se věnujete stále?
Ano, byl jsem profesionál a sport by mi chyběl. Začal
jsme jezdit v týmu Eleven na kole, takové okresní ma-
ratony, několikrát jsem běžel Red Bull v Harrachově.
Spíš jsou to závody pro radost a zábavu. Občas si ještě
nějaký triatlon zajedu, ale kvůli svalovým problémům
nohou nyní spíš víc plavu.

V roce 2015 jste spoluzakládal charitativní spolek
Skládačky?
Myšlenka vznikla v roce 2014. Tehdy jsme se zúčastni-
li cyklomaratonu 111 hodin, ve kterém se ujede 2 222
kilometrů nonstop a pořádá ho Cesta za snem z Prahy.
Cílem cyklistického závodu bylo propojení zdravých
a handicapovaných sportovců. V osmičlenném týmu
vždy musel být jeden handicapovaný člen. Princip je
postaven na tom, aby čerstvě zranění lidé viděli, že lze

dále žít a sport pomáhá integraci do „běžného“ života.
Po závodě jsme se rozhodli spolu s Filipem Štuplem
a Martinem Hergetem založit tým Skládačky a další rok
jsme stejný závod jeli na skládačkách, čímž jsme si zá-
vod ztížili, abychom ho měli náročnější stejně jako
handicapovaní. Tímto spojením vznikly nakonec Sklá-
dačky, z. s.

Za jakým účelem jste tým založili?
Cílem a smyslem spolku je pořádat sportovní charita-
tivní akce v Jablonci a okolí, pro všechny lidi bez roz-
dílu věku a zdraví. Každá akce, kterou pořádáme, má
handicapovaného patrona, jemuž jsou určeny pro-
středky z dané akce. V jablonecké sokolovně pořádáme
Vollejball sitting cup, což je turnaj ve volejbale sedících,
určen zejména pro amputáře. Další akcí je Jablonecká
skládačka, což je kvadriatlonový závod složený z dis-
ciplín – kánoe, bludiště, běh a plavání. Třetím kláním je
Up Hill Run, což je výběh sjezdovky Dobrá voda
v Jablonci. Všechny tyto akce jsou určeny pro dvou ne-
bo čtyřčlenné týmy, a to kvůli společné pomoci patro-
novi, neboť když se síly spojí, zvýší se i pomoc. Tyto

akce nejsou nijak extrémně náročné a zúčastnit se mů-
že široká veřejnost.

Kam v minulosti příspěvky šly?
Jsou určeny pro patrony a jejich potřeby. Například
jsme pořídili speciální florbalový vozík za 100 000 ko-
run, díky kterému se dotyčný sportovec dostal do re-
prezentace a získal medaili na ME. Dále jsme přispěli
na operaci očí dívce z Jedličkova ústavu, a tím jí po-
mohli začlenit se do běžného života. Zakoupili jsme
handbike chlapci, který ochrnul po vážné dopravní ne-
hodě. Letos sbíráme prostředky na vybudování bazénu
se slanou vodou, který současný patron potřebuje pro
svoji rehabilitaci. Patrony většinou volíme na doporu-
čení z okolí a kromě jednotlivců podporujeme i klienty
Domova Pod Lípou z Lipníku, pro které organizujeme
jednorázové výlety. Více informací o nás lidi najdou na
www.skladacky2015.cz. Prostředky získáváme z akcí,
ale také od různých dárců a sponzorů. Máme transpa-
rentní účet, na kterém je naše hospodaření vidět. Velký
dík také patří městu Jablonec a mnoha místním fir-
mám a podnikatelům a našim kamarádům, bez jejich
pomoci bychom se neobešli. Vše děláme dobrovolně
a z přesvědčení. Naší odměnou je dojetí a slzy v očích
těch, kterým předáváme šeky. Naše krédo je: když mů-
žeš, tak pomáhej. 

Jiří Endler

Štěpán Chroustovský 
Když můžeš, tak pomáhej

■ Tvář Jablonecka

Štěpán Chroustovský se narodil v Liberci a vyrůstal na Nové Vsi nad Nisou. Absolvoval
základní sportovní školu při Gymnáziu Dr. Randy, poté vystudoval Střední ekonomickou
školu v Jablonci. Byl člen Dukly Liberec, reprezentant ČR v duatlonu, triatlonu a skeletonu,
vicemistr světa v duatlonu v roce 1996 ve Ferraře, vicemistr Evropy v závodě v triatlonu týmů
v roce 2001, několikanásobný mistr České republiky v duatlonu a triatlonu. Je zakládajícím
členem zapsaného spolku Skládačky.

Foto archiv Štěpána Chroustovského

Foto archiv Štěpána Chroustovského
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■ Ohlédnutí
Jarní výlet do Černous
Ve středu 5. června se konal výlet
do krásného městečka Černousy
na Frýdlantsku, respektive na ta-
mější Zámecký dvůr. Účastnili se
ho senioři z jabloneckých klubů,
pro které byl vypravený autobus,
a také „škrpálníci“, kteří se v rám-
ci Jabloneckého škrpálu dopravo-
vali sami vlakem a došli pěšky.
Cílem takového výletu bylo společ-
né setkání jabloneckých seniorů
na netradičním místě. Tento zá-
měr se zcela naplnil, o to víc, když
dorazili také senioři z Frýdlantu.
Součástí výletu byla prohlídka zá-
zemí a také stájí s koňmi, což samo
o sobě bylo pro mnohé zážitkem.
Hlavní program byl připraven na
odpolední hodiny, seniorům za-
zpívala sólistka opery Divadla F. X.
Šaldy v Liberci Věra Poláchová Ka-
vanová, za klavírního doprovodu
Jiřího Horčičky. Společně vybrali
árie ze známých oper a operet, do-
šlo i na současnou muzikálovou
tvorbu. Byl to skutečně krásný let-
ní den, příjemná atmosféra, klid
a pohoda. (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 červencovým a srp-
novým akcím získáte v kanceláři
volnočasových aktivit, tel. č. 728 616
492, e-mail: volnocasoveaktivity@
centrumjablonec.cz, v recepci spol-
kového domu nebo na webových
stránkách www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

V úterý 11. června se ve Frýd-
lantu konal Turnaj seniorů tří
měst ve hře pétanque, odkud si
jablonečtí senioři přivezli 1., 2. i 3.
místo a zvítězili ve vložené soutěži
měst. Po prázdninách už bude jas-
né, kdo ovládl minigolf. Na září je
připravený turnaj v mölkky, který se
bude již tradičně konat na zahradě
KS Novoveská. Připravená je i Se-
niorská míle. Všem sportovcům
přejeme i nadále mnoho úspěchů.

Nová podoba Akademie seniorů
Centrum sociálních služeb (CSS)
ve spolupráci se statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou zve na
Akademii seniorů, která má novou
podobu. Letos na podzim budou
přednášky vedené v duchu zdra-
votní gramotnosti a všeho, co se
zdraví týká. Kapacita je 40 poslu-
chačů a přihlášky se postupně při-
jímají již od 19. června. Přednášky
budou zaměřené například na
problematiku stravování, hygie-
nická pravidla v domácnostech
i restauracích, na škodliviny a plís-
ně kolem nás. Zajímavé bude poví-
dání o zdravotním systému a prá-
vech pacientů, důležité je i téma
osobní pohody a dušení hygieny.
CSS garantuje všem zájemcům
nad stanovenou kapacitu, že bu-
dou mít své místo blokované na jaře

příštího roku, kdy se série předná-
šek zopakuje. Kancelář volnočaso-
vých aktivit CSS ve 4. patře během
prázdnin také přijímá přihlášky
na další vzdělávací aktivity, jako je
výuka cizích jazyků, počítačové
kurzy, trénování paměti a podobně.
Přesný harmonogram podzimních
kurzů bude vznikat též během léta
a při naplnění kurzu budou zá-
jemci včas osloveni. (lf)

KS Boženka
Představujeme menší klub seniorů
(KS) Boženka, který se nachází ve
staré mšenské zástavbě vedle Mšen-
ského parku. Klub seniorů Božen-

ka se může chlubit krásnou zahra-
dou s květinami, kam v létě dochá-
zí obyvatelé domu i členové klubu
na grilování a opékání vuřtů.
Klubová činnost probíhá většinou
každou středu odpoledne a mezi
jejich hlavní aktivity patří hraní
společenských her, zpěv, relaxační
cvičení, oslavy narozenin a svátků
a pořádání přednášek na zajímavá
témata. KS Boženka je sice men-
ším klubem, ale každotýdenní klu-
bová činnost pomáhá obyvatelům
domova vést aktivní společenský
a poutavý život. Každý senior, kte-
rý má zájem navázat nová přátel-
ství, bude v klubu vítaný. (lh)

„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
16. 7. /úterý/ 
Výlet – Letařovice – Český Dub, odj.
9.57 vlakové nádraží Jablonec n. N.

30. 7. /úterý/ 
Výlet – Doudleby n. Orlicí, 
odjezd z AN (autobusového
nádraží) 7.45 hod. AN, linka 101

6. 8. /úterý/ 
Letní grilování, vnitroblok CSS,
začátek 13.30 hod.

27. 8. /úterý/ 
Výlet – Žireč – Kuks, odj. 7.45 hod.
AN, linka 101

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
Letní vycházky
3. 7. /středa/ 
Čertův Kámen, odjezd z AN č. 101
v 12.45 hod.

10. 7. /středa/ 
Rozhledna Bramberk, odjezd
z AN č. 104 v 10.45 hod. směr
Horní Maxov.

17. 7. /středa/ 
Rozhledna Proseč, odjezd z AN
č. 104 v 11.15 hod. směr Lukášov.

24. 7. /středa/ 
Turnovské kostely, prohlídka
kostelů s průvodcem, odjezd z AN
12.54 hod. stan. 8

27. 7. /sobota/ 
Anenská sklářská slavnost na
Jizerce, odjezd vlakem v 8.26 hod.
z Kořenova

31. 7. /středa/ 
Císařský kámen – přes Milíře
k obnovené rozhledně, odjezd
z AN č. 10 hod. stan. 9

7. 8. /středa/ 
Zlaté návrší, busem až k Vrbatově
chatě, procházka k Labské boudě,
odjezd z AN č. v 7.40 hod. stan. 14.

14. 8. /středa/ 
Liberecká radnice a flašinety,
odjezd tram. ve 12 hod., poslech
flašinetů

21. 8. /středa/ 
Javorník Obří sud, odjezd tram
9.06 hod. do Liberce, busem na
Javorník

28. 8. /středa/ 
Mníšek–Fojtka–Chrastava, odjezd
vlakem v 8.57 hod. do Mníšku –
prohlídka přehrady

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
připravujeme na září
3. 9. /úterý/ výlet do Skanzenu
v Přerově n. L., Ostré a Nymburku.
Odjezd v 7.30 hod. z Horního nám.
Přihlášky a 200 Kč bude vybírat p.
Niklová, tel. 602 630 913, v kavárně
SD ve čt 22. a pá 23. 8. od 14 do
15.30 hod. I pro ostatní veřejnost.

Výlet do Černous, foto CSS

Výlet do Černous, foto CSS

KS Boženka, foto CSS
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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.

5. července 1919, 181, strana 1, 6, 7, 10, V
Jablonec. Protest. Dnes ráno se vydala delegace
Německé nacionální strany na okresní hejt-
manství, aby protestovala proti oslavám Jana
Husa na Novém tržišti, jakož i proti průvodu
ulicemi města. Navrhuje oslavu pouze v inter-
ním rámci, jako to plánují Češi v Liberci.

Jablonec. Okresní nemocnici byly předány
potraviny zabavené šmelinářům. Bylo to 9 chlebů,
568 housek, 100 buchet, 26 kg telecího masa,
3,5 kg másla, 5,5 kg tvarohu.

Jablonec. Obchodní akademie vystavuje
v aule návrhy na Kittelův pomník.

Inzerát. Kino Fortuna uvádí v sobotu filmy
Diamant z pouště a Nejprve práce, potom zábava.

Jablonec. Divadlo hraje drama o třech jedná-
ních Řeka od Maxe Haldeho.

Praha. Demise československé vlády. Právo
lidu hlásí, že na schůzi ministerské rady dora-
zil telegram od Dr. Kramáře z Paříže, sdělující,
že odeslal prezidentu Masarykovi svou demisi.
V důsledku toho odstoupila celá vláda. TGM
demisi přijal a pověřil sestavením nové vlády
Vlastimila Tusara. (pozn. Ch. P.: Karel Kramář,
politik, *1860 ve Vysokém nad Jizerou, †1937
v Praze; Vlastimil Tusar, soc. dem. politik, *1880
v Praze, †1924 v Berlíně)

7. července 1919, 183, strana 4, 5, 6, V
Vídeň. Husovu památku oslavili vídeňští Češi
ve slavnostním sále okresního magistrátu.
Oslavy se zúčastnil člen československého vy-
slanectví Dr. Šafařík, který ve své řeči vylíčil
historii Slovanů od bitvy na Kosově poli do
dnešní doby.

Jablonec. V sobotu oslavili jablonečtí Češi
památku Jana Husa lampionovým průvodem
na Niklkoppe (Petřín), kde za zpěvu národních
písní zapálili vatru. V neděli procházel městem
průvod. V čele byla nesena černá vlajka s ru-
dým kalichem. Za hudbou šli legionáři a soko-
lové, krojované dívky a česká školní mládež.
Účast byla menší, než se očekávalo.

Úspěch detektiva Behringera a strážmistra
Frosta. Vypátrali a zadrželi desetičlennou
německo-českou zlodějskou bandu, která od
26. 6. do 3. 7. provedla celou řadu vloupání v Jab-
lonci a širokém okolí. Vyloupili mj. sklad plo-
várny v Novoveské ulici, sluneční lázně v Měsíč-
ní ulici, četné byty a hostinec v Lukášově. Vět-

šina členů bandy již byla trestána; nejvíce kočí
Josef Ludwig, který má za sebou již 27 trestů.

Vrkoslavice. Petřín. Před přibližně 13 lety zís-
kal pan Richard Felinghauer z Jablonce poze-
mek na Niklkoppe a podle svých návrhů tam
vybudoval výletní restauraci. Poloha je výbor-
ná, ale architektonicky je stavba zcela mimo.
Další majitel, zednický polír Josef Herzig, jej
prodal panu Antušovi, který je synem majitele
českého Národního domu. V sobotu zde oslavili
Češi Jana Husa jako národního hrdinu. Také
další vrkoslavická nemovitost, bývalý hotel Habs-
burg (později Dělnický dům), přešel do rukou
Čecha pana Žďárského, políra z Jablonce.

Jablonec. V městském divadle hostoval balet
Zemského divadla v Drážďanech, který předvedl
divákům kaleidoskop půvabných choreografic-
kých výstupů.

Horní Tanvald. Americká pomoc. Každý den
mimo neděli dostává 174 dětí bujón a kakao.
Oba pokrmy dětem velice chutnají. Polévky se
vaří ve škole, kakao vaří matky dětem doma.

20. července 1919, 196, strana 1, 7, R, V
USA. Po zrušení poštovní blokády bylo během
jedné hodiny odesláno jen z chicagské pošty
10 000 dopisů do Německa.

Jablonec. Delegace jabloneckých žen protes-
tovala u okresního hejtmana proti drahotě
a nedostatku běžného zboží. 

Jablonec. Turistický výlet do Liberce přes
Ořešník. Sraz v neděli 27. 7. ve 4 hodiny ráno na
Starém tržišti.

5. srpna 1919, 212, strana 7, V
Itálie. V okolí Říma řádí už několik dní hejna

kobylek. Působí nejen velké škody na polích,
ale snesla se i na železniční koleje, čímž brání
provozu vlaků.

6. srpna 1919, 213, strana 7, V
Válečný humor. Zpravodaj Roda-Roda vypráví:
Město Pjotrkov v Polsku bylo postupně obsaze-
no Rusy, Němci a Rakušany. Rusové se ptali
starosty: Je tu někdo politicky nespolehlivý?
Němci chtěli vědět: Je tady nějaká epidemie?
a Rakušané Jsou tady nějaké fešandy?

12. srpna 1919, 219, strana 5, V
Úbytek obyvatelstva v okrese Jablonec nad
Nisou. V prvním pololetí roku 1919 se narodilo
na Jablonecku 312 dětí, ale 1011 osob zemřelo.

16. srpna 1919, 223, strana 1,3, V
Německo. Lipský veletrh uvítá patrně nejví-
ce návštěvníků v posledních letech. Přihlásilo
se již 8 000 vystavovatelů. Obchodní domy a vý-
stavní haly jsou již zcela zaplněny. Dalších
2 000 zájemců už nemá místo.

Jablonec. Byla zahájena výstava sudetských
umělců v budově obchodní akademie. Slav-
nostní projev měl starosta Karl R. Fischer.

21. srpna 1919, 228, strana 1, 3, R, V
Parník Coffron s 1 100 raněnými českoslo-
venskými vojáky ztroskotal u korejského po-
břeží. Podrobnosti zatím nejsou známy.

Praha. Loterie znovu zahájena. Druhé veřejné
losování české třídní loterie se bude konat 22. 8.
v 8 hodin ráno na ředitelství loterie v Praze 1,
Kozí náměstí. Taženy budou výhry po 60 000,
25 000, 15 000 Kč a další nižší.

R- ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková 

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2019 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Významné stavby na-
šeho kraje. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. srpna 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 červnového kvízu. V Desné
se nachází pseudogotická hrobka významného
sklářského rodu Riedlů.

Výhercem červnového kvízu je se stala Klára
Hewilt. Gratulujeme.

Otázka na prázdniny
Stará radnice v Jablonci nad Nisou na Dolním
náměstí je od roku 1933 sídlem knihovny. Před-
tím tato budova sloužila také jako:

a) dětský domov

b) hlavní pošta

c) lazaretFoto Milan Bajer

Historická pohlednice rozhledny Petřín před sto lety
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Jbc Waterline fest u přehrady podruhé
V prostředí Jablonecké přehrady se uskuteč-
ní druhý ročník slacklinového – waterlino-
vého festivalu – JBC Waterline fest. Akce se
koná v polovině prázdnin od 2. do 4. srpna.

JBC Waterline fest je koncipován jako festival
propagující Jablonec nad Nisou a tento sport.
Jsou na něj pozváni lidé z České republiky,
Polska, Německa, Francie, Španělska, USA,
Argentiny i USA. 

„Jablonec je známý svým vysokým potenciá-
lem pro outdoorové sporty. Slacklining je mo-
derní verzí provazochodectví a spočívá v chůzi
po popruhu (lajně) napnutém mezi dvěma kot-
vícími body (stromy, sloupy, skalními útvary
apod.). A zdejší přehrada poskytuje jedinečné
podmínky pro tento sport,“ říká Petr Polák, je-

den z pořadatelů akce. Podmínky na vodní ná-
drži Mšeno jsou zcela unikátní, a to v meziná-
rodním měřítku. Umožňují natažení dětských
lajn mezi stromy i různě dlouhých lajn nad vo-
dou. Od mírně pokročilých po délkou překra-
čujících 100 m. 

„Vytváříme tak prostředí vhodné pro široké
spektrum návštěvníků. Na své si přijdou rodiny
s dětmi, mírně pokročilí sportovci i špičky
v oboru,“ informuje Polák.

Pořadatelé rovněž spolupracují s lektory pila-
tes, jógy a dalšími subjekty. Na Tajvanu se bu-
dou odehrávat doprovodné akce, workshopy
akrojogy, žonglování, paddleboarding a další. 

Aktuální informace najdete na webových
stránkách www.jbcslackline.com.

(end)

■ Došlo do redakce
Vzpomínka na 21. 8. 1968
Jako každý den vzbudil jsem se v pět hodin rá-
no a rychle se připravil na cestu do Liazu, kde
tehdy pracovala čtvrtina Jablonečanů. Na po-
sledním úseku, rovině před vstupní branou,
jsem si uvědomil, že spěchám sám. Napadlo
mě, že jdu již po šesté hodině, tudíž pozdě.
Předjela mně motorka a známý R. H., který pra-
coval v nástrojárně, mě vzal s sebou posledních
300 metrů. Vzrušeně mi sděloval, že republiku
přepadli Rusové. Měl jsem zato, že myslí ruské
vojáky, kteří u nás byli na cvičení Vltava. Vrata
do firmy byla zavřená a kromě vrátných nebylo
vidět člověka.

Po příchodu do kanceláře jsem se od shro-
mážděných kolegů dozvěděl pravdu: INVAZE.
Spořádaně diskutovali, co podniknou. Všichni
si uvědomovali vážnost situace, nikdo však ne-
věděl, co dělat. Bývalý vedoucí oddělení, prý po
r. 1948 člen akční trojky, zasloužilý člen strany,
plakal. Na práci neměl nikdo ani pomyšlení.
Převládl názor jít se podívat do města.

Rychle jsem zhotovil plakát formátu A2 a při
odchodu z areálu jsem jej z venkovní strany
připevnil na zavřená vrata. Můj současný šéf
mě slovně podpořil. Druhý den mě však sou-
kromě upozornil, že přijedou-li okupační voj-
ska k takovýmto podnikům, zjednají si průchod
střelbou. Plakát jsem tedy odstranil, na něm by-
lo napsáno: Zachvatčiki idite domoj.

Kolem poledne bylo náměstí před radnicí za-
plněno lidmi. Čekali, nebude-li někdo z úřadu
či z OV KSČ schopen se k situaci vyjádřit.

Neviděl jsem jezdit městskou dopravu ani žád-
nou uniformovanou postavu Policie–VB. Po
chvíli někdo z davu prohodil: Pojďme shodit
šaška. Lidé pochopili, že se jedná o sochu ru-
doarmějce, který stál před kostelem na Horním
náměstí. Tam se celá sešlost přemístila.

Socha vojáka měla již na krku uvázané krát-
ké lano. Pár dobrovolníků se pokoušelo tahá-
ním „Ivana“ zvrátit. To se nedařilo. Někdo upo-
zornil, že nedaleko stojí odstavený buldozér.
Stavební dělník Z. P. pro stroj došel a pak se dí-
lo podařilo.

Za jásotu davu byla z balkonu protilehlého
domu pořizována fotodokumentace, později
sloužící k trestním oznámením. Poté se lidé
rozcházeli do svých domovů. V jejich očích se
více než strach zračila beznadějná nejistota: Co
bude dál? Okupace, teror, nedej bože válka.

Já jsem se jel ještě podívat do Liberce. Před li-
bereckou radnicí uklouzl na tramvajových ko-
lejích ruský tank a poškodil podloubí přilehlé
budovy. Také zde bylo několik zastřelených,
kteří se brzy ráno vraceli z rekrutské oslavy.
Nevěděli o přepadu a vítali sovětské tanky. 

(bor)

Setkání přátelských spolků
V prvních květnových dnech se sešli členové
partnerských spolků – bautzenského partner-
ského spolku a jelenohorského spolku milovní-
ků Lvova. Pozváni byli i zástupci jabloneckého
spolku přátel města. Setkání na téma 15 roků
Polska v EU se konalo v Kryzowe, v bývalém

zámečku rodiny Moltke. Večerního jednání se
zúčastnil zastupující starosta Jeleni Góry
Janusz Lyczko. Předmětem jednání bylo hod-
nocení vývoje vztahu Polska a EU – věci, které
se podařily i drobné problémy. Přes názor pře-
vládající v mnoha evropských zemích, které
volají po separatismu, bychom se měli všichni
snažit výhody vysvětlovat. Do spolkové činnos-
ti bychom měli zapojit více mladých lidi, což by
mělo přispět k odbourání některých předsud-
ků. V další diskuzi došlo k výměně zkušeností
a omlazení spolku. Druhý den navštívili účast-
níci společně koncentrační tábor Gross Rosen
a mírové kostely postavené po třicetileté válce
pro evangelíky v městech Jawor a Svídnica.
Další setkání spolku se konalo v polovině červ-
na v Karpaczi (po uzávěrce JM) a letní je plá-
nováno v srpnu v Jablonci n. N. 

Manuela Dietze a Petr Poborský 

Foto archiv Nawka

Léto roztančí Filip Staněk a Lukáš Hojdan
Prázdniny v Jablonci nad Nisou tradičně
zahájí letní dílna pohybu, tance a rytmu
Léto tančí, kterou pro tancechtivé účastníky
i veřejnost připravuje Spolek jabloneckých
dam a pánů.

Již 21. ročník této oblíbené akce proběhne od 1.
do 7. července 2019 v areálu jabloneckého
Eurocentra. I pro letošní rok připravili organi-
zátoři bohatý program pod taktovkou profesio-
nálních lektorů. Mezi nimi je člen tanečního
souboru 420people Filip Staněk a úspěšný
účastník televizní soutěže Stardance Lukáš Hoj-
dan. Filip Staněk povede seminář Smart body,
který vychází z technik současného tance, ale
zároveň si bere účinné nástroje z dalších odvět-
ví, jako jsou sport, bojová umění, fyzioterapie,
Fighting Monkey a další. U Lukáše Hojdana se
mohou účastníci těšit na seminář nazvaný
Latina, ve kterém si vyzkouší latinskoamerické

tance (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive)
ve formě zvladatelné začátečníky. „Nejedná se
o seminář pro páry, ale pro jednotlivce, tzn. že
zatančit si může přijít opravdu každý, a to
i když nemá tanečního partnera,“ sdělila za or-
ganizátory Jana Hamplová. V rámci doprovod-
ného programu se v pondělí 1. 7. uskuteční na

letní scéně od 14.30 do 16.30 hodin seminář
Body music – hra na tělo s Jiřím Boudou, hrá-
čem na melodické a perkusní nástroje.
Následovat bude od 17 hodin jeho koncert, kte-
rý představí prvky africké hudby a world music
v melodiích západoafrické harfy. Body music
neboli body percussion je hudební styl hry na
tělo, kdy hráč pro vytváření hudby využívá
vlastní tělo. Pomocí tleskání, dupání a dalších
úderů vznikají zvuky. 

Sobotní večer 6. 7. od 19 hodin bude patřit tra-
dičně společnému závěrečnému vystoupení
účastníků a lektorů, na kterém předvedou, co
se za celý týden naučili. 

Zájemci se mohou na celou dílnu nebo jed-
notlivé semináře hlásit průběžně až do začátku
dílny na webových stránkách www.letotanci.cz,
kde naleznou i podrobné informace jak o semi-
nářích a jejich lektorech, tak i o doprovodných
akcích,“ uvedla Hamplová. (end)

Foto archiv Filipa Staňka

Foto archiv Petra Poláka
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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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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 

OTEV¤ENO âT PÁ SO 15–20 hodin. 
Objednáváme na 

Posezení s kytarami a mandolínou, 
profi sushi, degustace vína, 

vystoupení zpûvákÛ atd.
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

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

KOUPÍM 
Simson, Jawa, Stadion, Babeta,
Pafiez, Pion˘r, Mustang, âZ, aj. 

Tel: 728 222 938

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

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

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

V EDUCE PROBÍHÁ 
ZÁPIS NA KURZY OD ZÁ¤Í!

Pfiihlá‰ky na www.educa-jbc.cz
angliãtina, nûmãina, ‰panûl‰tina, 
ital‰tina, francouz‰tina, ãín‰tina, 

ãe‰tina, ru‰tina, arab‰tina, 
pfiíprava na maturitu.

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO
DOSPùLÉ A DùTI

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou, 

info@educa-jbc.cz, tel. 602 505 288

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

SATELIT ZDARMA
MontáÏ nového satelitu u vás zdarma.

Dostanete: parabolu, LNB, drÏák, 
koaxiální kabel, technik u vás v‰e 

zprovozní a máte DVB-T2 vyfie‰eno!
Zv˘‰il se vám na satelitu servisní 
poplatek? Pfiejdûte, poradíme jak.

Je to jednoduché a zdarma!
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

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

BROKEN MOUSE
Chcete, aby vám e-shop vydûlával? 

Potfiebujete podpofiit podnikání? 
Kompletní MARKETINGOVÉ SLUÎBY. 

Postupn˘ rozvoj, v˘sledky, 
reference, individuální pfiístup.

www.broken-mouse.cz
Ml˘nská 24, Jablonec

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

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

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

– kartu do digitálního tachografu
– praxi 

– spolehlivost
Nabízíme:

– nov˘ vozov˘ park
– mûsíãní pfiíjem 35–40 000 Kã

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

Kontakt: 775 321 002

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

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2019

tel. 603 512 887
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
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

Pivovar Rezek
Zásada 154

otevfieno kaÏd˘ den od 11.30
piva toãená i PET

obûdy
Rezkovy limonády

zmrzlina

Tel. 602 439 889

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
. . . POSLEDNÍ ·ANCE!

EKODRAM CZ s. r. o. – topení • voda • plyn
Zajistíme kompletní vyfiízení Ïádosti

Spoleãnû vybereme nejvhodnûj‰í kotel a provedeme samotnou instalaci
Vypracujeme závûreãnou povinnou administraci k ãerpání dotace 

Poslední kolo kotlíkov˘ch dotací – získejte pfiíspûvek aÏ 120 tisíc korun
kotle na biomasu • plynové kondenzaãní kotle • tepelná ãerpadla
Sleva na kotle a tepelná ãerpadla aÏ 30 % + dárek v hodnotû 2 000 Kã

Mánesova 2011/56, 466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 737 248 343, 722 923 054, e-mail: ekodram@email.cz

w w w . e k o d r a m . c z

Realitní sluÏby, jaké si pfiejete

RE/MAX Gold
Dvorská 4950, Jablonec nad Nisou

RE/MAX Silver
Kostelní 2, Liberec


