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17. listopad 1939 až 1989 – půl
století nesvobody naší země
Narodil jsem se v roce 1969 a od svých dvaceti let
přemýšlel o emigraci do země, ve které bych mohl
žít svobodně. Od září 1989 jsme se spolužáky
z Vysoké školy ekonomické v Praze plánovali útěk
– našim přáním bylo dostat se do Austrálie. Ale
zatím jsme každý pátek dopoledne při studiu ab-
solvovali na kolejích na pražském Jarově tvz.
„vojnu“. Stejně tomu bylo i v pátek 17. listopadu
1989. Učili se pochodovat. V poledne po rozchodu
se mezi námi šířily hlasy: „Tak kluci dnes v 16 ho-
din na Albertově“. Nikdo z nás nečekal, že nás tam
bude dvacet tisíc studentů ze všech pražských vy-
sokých škol. Nikdo! To už o něčem svědčilo. A dál
už ten příběh všichni znáte. Nikdo z nás netušil,
že to bude právě tento den, kdy se to tak zvaně zlo-
mí a už nebude důvod z této země odcházet za
svobodou.

Přáli jsme si prosperitu a dohnat úroveň západ-
ních zemí. Podařilo se? Asi máme každý svůj me-
tr a nechť si každý odpoví sám. V posledních le-

tech se nám docela daří, tak buďme optimisté, že
dál půjdeme tím správným směrem a pevně se za-
řadíme mezi ty nejlepší, jak v Evropě, tak ve světě.

A co náš Jablonec? Dostavujeme pavilon inten-
zivní medicíny a již brzy zlepšíme služby a kapa-
city naší nemocnice. Na Střelnici stavíme novou
judo arénu. Přihlásili jsme se k rekonstrukci a mo-
dernizaci tramvajové trati, díky čemuž může Do-
pravní podnik měst Liberec a Jablonec podat žádost
o velmi významnou finanční podporu z Evrop-
ských fondů. Intenzivně připravujeme řadu dal-
ších projektů. K tomu je důležitá politická stabili-
ta a umění se rychle a kvalifikovaně rozhodnout.
Připravujeme rozpočet na rok 2020 za situace,
kdy nám za poslední rok prudce narostly běžné
výdaje a městský rozpočet bude muset na to za-
reagovat. Věřím, že to společnými silami zvládne-
me. Přeji všem čtenářům příjemný a úspěšný pod-
zim.

Milan Kouřil, náměstek primátora

Václav Vostřák hovoří k zaplněnému náměstí, květen 1990. 
Foto Bohumil Jakoubě, archiv Petr Vobořil, 30 ro(c)ků bez opony

Na manifestaci před radnicí v květnu
1990 promluvil i Roman Rákosník.

Foto Bohumil Jakoubě, archiv 
Petr Vobořil, 30 ro(c)ků bez opony
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Na koho se bude povinnost označení psa
mikročipem bude vztahovat? Kdy začíná
platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl
být na území České republiky označený každý
pes. Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitel-
né tetování provedené před 3. červencem 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů v Čes-
ké republice by mělo být přínosem zejména při

zjišťování identity psa, a to pro potřeby Státní
veterinární správy, Policie ČR, celní správy,
měst a obcí. Mikročipy pomohou také k účin-
nějšímu monitoringu chovů a kontrole, dodržo-
vání stanovených pravidel a předpisů týkajících
se například počtu držených zvířat, jejich věku,
vakcinace, dodržování zoohygienických podmí-
nek a zajištění pohody zvířat. Čipování umožní
také postih chovatelů v případě týrání zvířat.

Díky mikročipům bude možné kontrolovat pro-
dej psů prostřednictvím obchodníků jak z hle-
diska veterinárních, tak finančních předpisů.
Bude možné prokázat vlastnictví psa v případě
krádeže i při postihu majitele, jehož pes způso-
bí nějakou škodu, např. když zaviní dopravní
nehodu nebo pytlačí. Zatoulané, řádně označe-
né a evidované zvíře má podstatně větší naději,
že se vrátí ke svému původnímu majiteli.

Kdo označení mikročipem provádí? Najdu
někde seznam veterinárních lékařů, kteří
čipování provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost.
Jsou registrovaní u Komory veterinárních léka-
řů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veteri-
naru.

Kolik mikročip stojí?
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi
120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku
si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo bude kontrolovat, zda mají psi čip? 
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Není čipování pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s in-
jekční aplikací. Centimetrový mikročip je apli-
kovaný jehlou do podkoží zvířete. Obal mikro-
čipu je vyrobený z biokompatibilních materiá-
lů, na které organismus zvířete nereaguje jako
na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosi-
čem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat jej umí jen speciální čtecí za-
řízení.

Jaké hrozí sankce, když majitel nesplní
novou zákonnou povinnost?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až dvacetitisícové po-
kuty, jelikož ho kontrolní orgány budou brát,
jako kdyby neměl platné očkování proti vztek-
lině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat
registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? Jsou již nějací psi čipovaní?
Příslušná novela veterinárního zákona nezavá-
dí povinný zápis do jakéhokoli registru psů.
Povinností je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa)
bylo uvedené číslo mikročipu. Obec si však mů-
že povinnost evidence stanovit vyhláškou, a tak
některé už povinnou evidenci nastavenou mají.
O celostátní evidenci psů se zatím neuvažuje.

Vztahuje se nová povinnost také
na kočky či další druhy zvířat? 
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí
povinné označení pouze u psů.

Pokud však chcete se svým zvířetem vycestovat
do zahraničí, pak podle evropské legislativy se
povinné označení zvířete mikročipem vztahuje
nejen na psy, ale také na kočky a fretky. Další
informace k cestování se zvířaty naleznete na
www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmo-
vem-chovu

Můj pes má platné očkování proti vzteklině.
Termín přeočkování má až v průběhu roku
2020 (případně 2021 či 2022). Musím
jej nechat čipovat ještě v roce 2019, 
nebo stačí až při přeočkování?
Na základě zmíněné novely veterinárního zá-
kona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování
psa proti vzteklině platné pouze tehdy, pokud je
pes označený mikročipem, případně čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do
dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel ne-
učinil, je nutné nechat psa označit nejpozději
do konce roku 2019, jinak bude očkování pova-
žováno za neplatné.

(jn)

Příští rok musí mít 
každý pes mikročip

Od 1. ledna 2020 bude povinné označovat psy na území České republiky
mikročipem. Jak se vás tato povinnost dotkne? Musí být označený každý pes
a proč? Kam kvůli čipu zajít a kolik to bude stát? Pokud si kladete podobné
otázky, pak je následující článek určený právě pro vás. Uvádíme odpovědi
na nejčastější dotazy, se kterými se setkává Státní veterinární správa.
Jisté však je, že svého psa musíte stihnout očipovat do konce roku 2019.

Ilustrační foto Graphis

Ilustrační foto Graphis

Ilustrační foto Martin Koubek
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Roubíček: V participaci chceme pokračovat,
zrealizujeme všechny návrhy i bez hlasování
V myšlence participativního rozpočtu hodlá
nové vedení statutárního města Jablonec nad
Nisou pokračovat i nadále. 

„I naším cílem je vtáhnout občany více do zále-
žitostí města a přenést na ně zodpovědnost za

místo, kde žijí. Není důvod v dobře připrave-
ném projektu participativního rozpočtu nepo-
kračovat, pouze jej zjednodušíme,“ konstatuje
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Na radnici letos lidé zaslali 26 návrhů za 1,8
milionu korun. K původně plánovanému hlaso-
vání postoupilo celkem 23 z nich v celkové
hodnotě 1,5 milionu, které úředníci označili ja-
ko realizovatelné. „Rozhodli jsme se, že pro
zjednodušení celého postupu vypustíme hlaso-
vání, které bylo naplánováno na podzimní mě-
síce, a v průběhu roku 2020 uspokojíme všechny
návrhy,“ přichází s dobrou zprávou Petr Rou-
bíček. Do budoucna má vedení města v úmyslu
agendu participativního rozpočtu a odpověd-
nost za výběr konkrétních návrhů přenést na
osadní výbory, které už fungují ve všech čás-
tech města. Město pak návrhům, které zvolí
osadní výbory, poskytne veškerou podporu ve
smyslu technického i finančního zajištění. 

„Domníváme se, že může do budoucna na-
stat i situace, že se na konkrétním návrhu pot-

kají dvě sousední lokality a o realizaci se budou
ucházet dva osadní výbory společně,“ uvažuje
Roubíček. I pro příští rok je v návrhu rozpočtu
vyčleněn pro participativní rozpočet 1 milion
korun. 

(jn)

Strážnici získali externí defibrilátor 
Automatizovaný externí defibrilátor (AED)
mají od středy 23. října k dispozici strážníci
Městské policie Jablonec nad Nisou. Přístroj
stál 40 tis. korun a je ve výbavě výjezdového
vozidla.

V průběhu května 2019 proběhla první jednání
mezi vedením Městské policie Jablonec nad
Nisou (MP) a pracovníky Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje (ZZS LK)
o možnosti zapojení strážníků do projektu
AED, v jehož rámci byly defibrilátory vybaveny
složky IZS (především Policie ČR, Hasičský zá-
chranný sbor, Horská služba atd.). Díky AED
bylo v rámci Libereckého kraje zachráněno již
několik lidských životů. 

Vzhledem k omezeným finančním možnos-
tem nebylo možné MP do projektu zapojit v pl-
ném rozsahu. „Rozhodli jsme se proto zakoupit
samotný přístroj AED z vlastních zdrojů, a tím
rozšířit možnosti našich strážníků při záchraně
lidského života,“ sdělil ředitel MP Roman Šípek
a dodal, že s proškolením strážníků pomohli
pracovníci ZZS LK.

Počátkem července tohoto roku zakoupila
městská policie kompletní přístroj AED Bene-
Heart D1 Public za částku 40 000 Kč. Tento typ
je shodný s přístroji, který používají ostatní
složky IZS zapojené do projektu. Tím je zabez-
pečena vzájemná kompatibilita mezi jednotli-
vými složkami přímo na místě zásahu. 

V polovině října proběhla poslední etapa pro-
školování jabloneckých strážníků. Součástí re-
álných nácviků bylo kromě faktického použití
AED i procvičení rozdílných postupů při po-
skytování první pomoci dětem a dospělým
a součinnost mezi jednotlivými složkami IZS
na místě zásahu.

Primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský
řekl: „Jsem rád, že se naše městská policie sta-
ne součástí systému AED pro Liberecký kraj,
který provozuje ZZS LK. Věřím, že toto zařaze-
ní přispěje k většímu stupni bezpečí obyvatel
našeho města i jeho návštěvníků.“ 

Stručné představení AED
– náhlý kolaps způsobený srdeční zástavou

nemusí být smrtelný
– využití AED usnadní práci a zvýší možnost

přežití pacientů se srdeční zástavou
– zachraňme život

Defibrilátor je lékařský přístroj k defibrilaci pa-
cienta při kardiopulmonální resuscitaci, který
elektrickým výbojem obnoví správnou činnost
srdce. Při komorové tachykardii nebo fibrilaci
komor není srdce schopno plnit svou funkci
kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto pří-
padech se defibrilací přeruší nežádoucí stav po-
mocí silného elektrického výboje, aby se srdce
mohlo znovu správně rozběhnout.

Defibrilátor je mikroprocesorem řízený pří-
stroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení,
tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje je
zachránce intuitivně veden hlasovou a obrazo-
vou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena
život ohrožující poruchou srdečního rytmu –
komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je
možné dodat kontrolovaný elektrický výboj na-
zývaný defibrilace, který může obnovit normál-
ní srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3–5 minut od
náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost
obnovení srdečního oběhu na 50–75 %. Včasný
přístup k AED tak představuje šanci včasného
provedení defibrilace před příjezdem záchran-
né služby. (jm)

Neznámá šelma se pohybuje kolem města
Neznámá kočkovitá šelma se stále vyskytuje
na Prosečském hřebenu. Poprvé byla na Pro-
sečském hřebenu viděna 25. záři. 

Dle vyjádření odborníků může jít zhruba o roč-
ní exotickou kočkovitou šelmu, proto bezpeč-
nostní složky důrazně varují, aby se k ní lidé
nepřibližovali, ale okamžitě volali linku 158 ne-
bo 156.

V pondělí 21. října bylo vydáno oddělením ži-
votního prostředí a státní památkové správy
jabloneckého magistrátu povolení k odlovu ge-

ograficky nepůvodního druhu. Pracovní skupi-
na určila další postup při odlovu neznámého
zvířete.

„V praxi to znamená, že primárně budeme u-
silovat o to, aby šelma byla odchycena živá,“ vy-
světluje Martina Syručková, pracovnice odděle-
ní krizového řízení a dodává, že k odlovu jsou
oprávněni v prvé řadě myslivci, případně stráž-
níci městské policie či příslušníci Policie ČR. 

„Vydané povolení se nevztahuje na chráně-
nou krajinnou oblast“, sděluje pracovnice od-
dělení životního prostředí a státní památkové

péče Lucie Vavrušková a doplňuje: „Předpoklá-
dáme, že Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR jej vydá v nejbližší době“. 

Nadále upozorňujeme občany, aby byli obe-
zřetní při pohybu ve volné přírodě. Pokud by
spatřili neznámou šelmu, aby toto bezodkladně
oznámili na linky 156 nebo 158. „V případě, že
byste našli tělo uhynulé kočkovité šelmy, o ná-
lezu informujte policejní složky nebo oddělení
krizového řízení,“ vyzývá Syručková z jablone-
ckého magistrátu.

(jm)

Foto archiv MMJN Foto archiv MMJN
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■ Personální inzerce

Referent odboru stavebního 
a životního prostředí 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru stavebního a životního pro-
středí (administrativní pracovník na odboru
stavebním a životního prostředí), 9. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání
s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického či
správního zaměření; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost, zodpovědnost a schopnost týmové práce;
odolnost vůči stresu; uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, MS Office, internet); zkouš-
ky z vidimace a legalizace výhodou; znalost
Czech POINTu výhodou; orientační znalost le-
gislativy v oblasti stavebního řádu a životního
prostředí výhodou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
činnost sekretariátu vedoucího odboru a prová-
dí veškeré administrativní práce v rámci potřeb
odboru, zejména: příjem a odesílání písem-
ností; rozdělení pošty na jednotlivá oddělení
odboru; přijímání a odesílání datových zpráv,
zajišťování materiálně technického zabezpeče-

ní odboru; zpracování objednávek; vybírání
správních poplatků, vedení pokladny; ověřová-
ní podpisů a listin, zajišťování výpisů z registrů
Czech POINTu; příprava podkladů pro vedoucí
odboru, pořizování zápisů z porad. Dále se jed-
ná o zastupování při koordinaci a vydávání –
vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek
odboru, které vydává jako dotčený orgán státní
správy; vydávání průkazů pro tělesně zdravot-
ně postižené občany, dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpoví-
dající platové podmínky a zaměstnanecké vý-
hody dané kolektivní smlouvou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s termí-
nem nástupu 2. 1. 2020, popř. dle dohody.

Přihlášky do 8. listopadu 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Vedoucí oddělení kultury a sportu
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí oddělení kultury a sportu na odboru
humanitním, 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání s humanitním nebo ekonomickým za-

měřením; znalost právních předpisů pro oblast
kultury, sportu a dotací v působnosti územních
samosprávných celků; schopnost řídit menší
pracovní kolektiv; zkušenosti z oblasti sportu
a kultury v prostředí samosprávy výhodou;
zkušenosti z oblasti dotací poskytovaných územ-
ním samosprávným celkem výhodou; aktivní
znalost anglického jazyka výhodou; výborné ří-
dící, komunikační a organizační schopnosti,
schopnost samostatné tvůrčí práce a koncepč-
ního myšlení, zodpovědnost, aktivní přístup
k řešení problémů, flexibilita; schopnost rozho-
dovat a přijímat za rozhodnutí zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet).

Popis vykonávané práce: zajišťuje výkon
činností oddělení v oblasti kultury a sportu, po-
dílí se na zpracování koncepčních materiálů
v oblasti kultury a sportu, zodpovídá za oblast
poskytování dotací z rozpočtu města pro oblast
kultury a sportu, zodpovídá za oblast rodinné
politiky města Jablonec nad Nisou.

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

Přihlášky do 11. listopadu 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Den otevřených dveří Centra Kašpar
Centrum Kašpar, které zde působí již 15 let,
pořádá ve čtvrtek 14. 11. od 15 do 18 hodin
Den otevřených dveří. Cílem centra je, aby
každý našel práci, která ho bude bavit a na-
plňovat, dle svých možností, schopností
a potřeb. 

Centrum Kašpar je sdružení, jež vytváří alter-
nativu ke konzultantským společnostem nebo
personálním agenturám. „Měníme pohled na
nezaměstnanost. Všichni totiž nezískávají za-
městnání stejně snadno. Muži, ženy, mladší,
starší – mají rozdílné příležitosti a každý oče-
káváme od práce trochu něco jiného,“ říká
Petra Nyplová z Centra Kašpar.

To mění také pohled na zaměstnávání lidí,
neboť firmy a instituce, které chtějí umět zúro-
čit rozdílnost lidí, jsou ty, kterým centrum po-
máhá na jejich cestě. „Vedení lidí je totiž něco

jiného než řízení. Výhodu mají ti, kdo vnímají
zaměstnance jako hodnotu, nikoli jako nástro-
je,“ upozorňuje Nyplová.

Centrum Kašpar rovněž mění pohled na trh
práce jako celek. „Propojujeme ty, kdo práci
mají, s těmi, kdo ji hledají. Kampaň – Ušij taš-
ku a zaměstnej člověka – je vyjádřením podpo-
ry těm, kdo stojí na novém pracovním začátku,“
informuje Nyplová.

Na čtvrtek 14. listopadu připravili pracovníci
„ochutnávku“ osobnostních testů. Jejich vý-
sledky ihned na místě rozebere poradkyně
centra. „Také vám představíme naše bezplatné
služby a zjistíte, do jakých rekvalifikačních
kurzů se můžete přihlásit. Dozvíte se, s čím
vám můžeme pomoci a jak to u nás chodí.
Využít můžete nezávazné konzultace s kariérní
a pracovní poradkyní,“ sděluje Petra Nyplová.

Otevřenou poradnu najdete na adrese Dvor-
ská 748/9, Jablonec nad Nisou. Kontakt: tel. 737
212 919, email: petra.nyplova@centrum-kas-
par.cz. (end)

Foto archiv Centrum Kašpar

Listopadové svozy bioodpadu /9. a 23. 11. 2019/
Listopad je měsíc, kdy na zahradách naplno
probíhají přípravy na zimu. Loučíme se
s posledními okrasnými květy, uklízíme
zbytky rostlin a především hrabeme listí.
Město proto nachystalo pro své občany další
svozy bioodpadu. Proběhnou ve dnech 9. 11.
a 23. 11. 2019. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na deseti místech dle níže uvedeného roz-
pisu. Do označených kontejnerů budou moci
občané odevzdat trávu, listí, větve a zbytky rost-
linného materiálu ze zahrad a z domácností.
Nebude zde možné odložit bioodpad živočišné-
ho původu.

„Pokud vám uvedené termíny nebo lokality
nevyhovují, můžete odložit neomezené množ-
ství bioodpadu zdarma na sběrných dvorech (Pro-
seč, Dalešická, Belgická, Želivského). Ambulant-
ní svozy bioodpadu budou po zimní přestávce
opět pokračovat v příštím roce, pravděpodobně
od konce března,“ říká Barbora Šnytrová z od-
dělení správy veřejné zeleně.

Rádi bychom také připomněli, že občané
Jablonce mají možnost nechat si zdarma na-
štěpkovat větve přímo na své zahradě. Tuto
službu si mohou objednat prostřednictvím
Technických služeb Jablonec nad Nisou, s. r. o.
(e-mail: sebelka@tsj.cz, tel.: 775 790 347). Upo-
zorňujeme, že nelze štěpkovat větve znečištěné
hlínou či plevelem a drobné větvičky z keřů.

Svoz bioodpadu 9. 11. 2019
kontejner od–do

Panenská × Družstevní 9.00–11.20
Lesní × Liliová 9.30–12.00
Lučanská (u parku) 10.00–12.40
Žitná (u heliportu) 10.30–13.20
Maxe Švabinského (u kontejnerů) 11.00–14.00
Ke Starému buku × Turistická 11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
V Luzích × Krátká 13.00–15.15
Arbesova × Sněhová 13.40–15.40
Prosečská (za hasičárnou) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 23. 11. 2019
kontejner od–do

Janáčkova (u parku) 9.00–11.20
Dlouhá × Lesní stezka 9.30–12.00
V Nivách × Na Výsluní 10.00–12.40
Žítkova × U Srnčího dolu 10.30–13.20
Sportovní × K Rybárně 11.00–14.00
Dělnická × Na Svahu 11.40–14.25
Korálková (u kontejnerů) 12.20–14.50
Zlatá × Skelná 13.00–15.15
U Rybníka (před č. 5) 13.40–15.40
U Zahrádek × Vedlejší 14.20–16.00

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
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Páternoster jen tak pasažéry nesveze
V budově jablonecké radnice slouží léta ob-
čanům oběhový výtah tzv. páternoster. V létě
však došlo k poruše, která nelze opravit.
Páternoster od 20. srpna stojí a v následují-
cích týdnech projde kompletní rekonstrukcí,
jež město vyjde zhruba na 6 až 6,5 milionu
korun bez DPH. Výtah, pokud vše půjde
hladce, se opět rozjede ve druhé polovině
příštího roku.

Současný páternoster pochází ze sedmdesátých
let minulého století. „Nynější originální zaříze-
ní bylo vestavěno při rekonstrukci radnice v do-
bách socialismu s tím, že jeho životnost se
předpokládá na 20–25 let. Výtah už dlouho pře-
sluhoval a posledních pět let jsme se snažili při-
pravit generální rekonstrukci páternosteru a je-
jí zařazení do rozpočtu města,“ říká tajemník
Marek Řeháček. 

Rekonstrukce nebyla spuštěna i proto, že pá-
ter noster stále procházel revizemi a sloužil ob-
čanům města. „Páternoster nemůže spadnout.
Revize nespočívají v tom, že se zkoumá nosný
prvek, pouze se zkoumá funkčnost bezpečnost-
ních prvků a ty se v minulosti vždy podařilo
udržet v požadovaných standardech. I díky to-
mu se nám provoz dařil zajistit poměrně dlou-
hou dobu,“ kvituje tajemník. 

V srpnu se však situace změnila a páternoster
přestal fungovat. „Nejdražší na výtahu je systém
nazývaný růženec, který tvoří řetězy, jež jsou
propojeny celým mechanismem a s ozubenými
koly tvoří pohybový aparát. Tyto prvky, které
uvádí páternoster do chodu, jsou dožilé, vyta-
hané a musí se vyměnit,“ vysvětluje Řeháček.

Oprava spočívá v tom, že se vyndají kabiny
a vymění se celý mechanismus včetně pohonu.
Ten je speciální a zcela originální. „Zařízení
páternosteru musí být vyrobeno na míru. I pro-
to bude oprava trvat déle a odhadovaná částka
na výrobu dílů a opravu činí 6–6,5 milionu ko-
run bez DPH,“ sdílí odhadované náklady Řehá-
ček. V současné době se připravují podklady na
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
Teprve poté budou díly zadány do výroby a ná-
sledně namontovány a páternoster spuštěn. Ča-
sový odhad, kdy bude opět výtah provozu-
schopný, je v délce šesti až osmi měsíců. 

V minulosti se uvažovalo o zbudování výtahu
ze dvora radnice, který by v následné plánova-
né opravě páternosteru sloužil veřejnosti. „Z to-
ho nyní sešlo. Poté, co se výtah porouchal, je
jeho oprava prioritou. Ovšem do budoucna by-
chom tuto variantu rádi oživili. Radnice je vel-
mi navštěvovaná budova a tři výtahy ulehčí

i komfort osob se sníženou pohyblivostí“ tvrdí
tajemník.

Jablonečané se tak musí v nejbližších měsí-
cích obejít bez oblíbeného páternosteru. Jisté
komplikace tento fakt může způsobit méně po-
hyblivým spoluobčanům. Senioři či osoby s ome-
zenou možností pohybu mohou využít výtahu,
jenž je umístěn v zadní části radnice. Ten prio-
ritně slouží pro handicapované spoluobčany
a maminky s kočárky. „Každému doporučuji,
aby se před návštěvou magistrátu podíval na
naše webové stránky, kde zjistí rozmístění kan-
celáří. Pokud není v jeho silách dojít na poža-
dované místo, doporučuji telefonickou domlu-
vu s daným úředníkem, který ve stanovený čas
zajde na jednání do infocentra v přízemí budo-
vy,“ vysvětluje Řeháček.

Páternoster – oběžný výtah
Páternoster – oběžný výtah – zdvihací zaří-
zení. Název pochází z modlitby Pater noster
(česky Otčenáš), která se vkládá do modlitby
růžence, jehož korálky vzdáleně mechanis-
mus páternosteru připomínají.

Vynalezen byl v 19. století ve Velké Británii
a jeho první exemplář se rozjel v Londýně
v roce 1880. Do prvorepublikového Česko-
slovenska přišel oběžný výtah ve dvacátých
letech minulého století. V České republice je
nyní 43 funkčních páternosterů, z toho 23
jich je v Praze a dva jsou v Libereckém kra-
ji – jeden je v jablonecké radnici, druhý
v budově krajského úřadu.

Eurocentrum se vydalo novými cestami
Jana Pěnčíková je jednatelkou městské spo-
lečnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou,
s. r. o. Ve funkci je od dubna loňského roku.
Navázala na práci své předchůdkyně Marty
Procházkové, která ve společnosti působila
dlouhých 15 let.

Začátky na postu jednatelky nebyly snadné
a chvíli trvalo, než se na novém postu rozkou-
kala. „Nejsem z Jablonce, takže jsem se nejpr-
ve musela seznámit s prostředím. Také práce
v městské organizaci je jiná, má svá specifika
a je složitější, porovnám-li činnost se soukro-
mou sférou, kde jsem předtím pracovala,“ říká
Jana Pěnčíková a dodává: „I když jsem společ-
nost nepřebrala přímo od Marty Procházkové,
neboť po ní byly ve funkci, byť krátce, dva jed-
natelé (Karel Peterka, Pavel Žur), beru to tak, že
navazuji na její práci. Za léta, co vedla Euro-
centrum, udělala velký kus práce pro jablone-
ckou kulturu.“

Jablonecké kulturní dění patří podle jedna-
telky mezi kvalitní a pestré, nabídka žánrů
a subjektů je široká. „Osobně mě to velmi mile
překvapilo a kvituji, jakým způsobem statutár-
ní město Jablonec podporuje kulturu. Na dění
ve městě je to znát,“ konstatuje jednatelka.
Například v sousedním Liberci žádná větší
městská společnost podobného typu neexistuje,
nabídka je slabá, a i proto Liberečané rádi jez-
dí do Jablonce za kulturou.

„Podpora Jablonce je skvělá, nejen díky poli-
tickým rozhodnutím, ale i díky práci úředníků,
u kterých vnímám, že mají kulturu rádi. To je
velký bonus,“ je přesvědčena Pěnčíková.

Ta se po nástupu do funkce vydala cestou,
kterou nastínila ve výběrovém řízení. „Před-
ložila jsem nějaké plány a ,vize‘ a ty se postup-
ně snažím naplnit. Jednou z cest, po kterých

jsme se vydali, je produkovat kulturu pro
všechny lidi všech věkových kategorií a multi-
kulturních žánrů. Postavit programovou skladbu
tak, aby zaujala a nabídnout i moderní trendy.
Další z cest je prezentace Eurocentra. K tomu je

třeba využít všech forem, včetně moderní ko-
munikace na sociálních sítích, kde existuje vel-
mi důležitá zpětná vazba. Na nové cestě se spo-
lečnosti nevyhnuly změny, které se týkají efek-
tivnějšího provozu, finanční úspory a také ne
příliš populárních personálních změn. Musíme
myslet ekonomicky, efektivněji pracovat a kro-
mě finančního přínosu rozšířit a zkvalitnit na-
bídku služeb,“ prozrazuje jednatelka. 

Nabídka kulturních akcí je sama o sobě služ-
bou, nelze to brát jako komerční činnost, která
bude vydělávat horentní sumy. „Jsou akce, které
přinesou zisk, ale jsou i takové, jež sotva pokry-
jí náklady. Ovšem i takové musíme v nabídce
mít a víme, že jsou velmi oblíbené a rozhodně
je nechceme rušit. Jedná se například o neděle
s dechovkou či akce Bio senior,“ sděluje Pěn-
číková.

Součástí Eurocentra jsou také Kina Jablonec,
která jsou nyní ve velmi dobré kondici. „Zde
jsme provedli změnu dramaturgie a hrajeme
95 % titulů, jež nabízí distribuce. Kromě kina
Radnice promítáme v kině Junior, a to zejména
art filmy pro náročnějšího diváka. Myslíme i na
dětské publikum, v nabídce máme nejen filmové
pohádky, ale také divadelní činoherní či lout-
kové,“ zmiňuje nabídku kin jednatelka.

Kromě kulturních akcí na výstavišti a promí-
tání filmů, připravuje Eurocentrum řadu jiných
akcí. „Máme na starost výstavu Amos, Veliko-
noční a Vánoční trhy a Podzimní slavnosti. I zde
se snažíme přijít s něčím novým a nedávno ko-
nané Podzimní slavnosti jsou toho důkazem.
Podařilo se nám je zmodernizovat, obměnit na-
bídku nejen produktů, ale i kulturních akcí.
Zatím převažují kladné ohlasy, což nás utvrzu-
je, že jsme se vydali správnou cestou,“ uzavírá
rozhovor Jana Pěnčíková.

(end)

Foto Jiří Endler

Jana Pěnčíková je jednatelkou městské společnosti
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., 

foto Ivana Mošnová
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Vánoční strom se rozzáří 1. prosince
Vánoční strom je jedním z nejdůležitějších
symbolů Vánoc. Slavnostní rozsvícení stromu
na Mírovém náměstí proto patří mezi nej-
krásnější jablonecké tradice. Letos se strom
rozzáří na první adventní neděli 1. prosince.
Doprovodný program startuje v 17 hodin. 

Těšit se můžeme na tradiční české koledy v po-
dání dětského pěveckého sboru Skřivánek. Poté
slovo převezme duchovní a následně primátor
města Jiří Čeřovský, který zahájí odpočítávání
k momentu rozsvícení stromu. 

V závěru podvečerního programu vystoupí
skupina Superhero Killers, která jistě roztančí
celé náměstí.

Advent je příležitost k setkávání s přáteli, pro-
to na náměstí bude, počínaje první adventní ne-
dělí až do Nového roku, umístěn stánek se sva-
řákem, čajem a dalším občerstvením. 

„Děti ocení, že přímo pod stromem, stejně ja-
ko v minulých letech, najdou poštovní schrán-
ku na dopisy pro Ježíška,“ informuje za pořa-
datele Kateřina Rosendorf.

Od středy 18. prosince do soboty 21. prosince
bude Mírové náměstí již tradičně dějištěm vá-
nočních slavností, které budou přes Podhor-
skou ulici a náměstí Dr. Farského pokračovat
až do vnitřních prostor Eurocentra. 

(kr, end)

Děti a učitelé ZŠ Šumava natočili videoklip
Vlastní verzi populárního videoklipu Cup
Song natočili žáci a učitelé ZŠ Šumava v Jab-
lonci nad Nisou. Nahrávka zachycuje nejen
děti, ale také prostředí školy i akce, kterých
se žáci a pedagogové každoročně účastní.

„Ke 100. výročí školy jsme před pěti lety natoči-
li klip, ve kterém jsme zachytili školu, prostře-
dí kolem ní, žáky i zaměstnance. Video se velmi
líbilo jak dětem, pedagogům, tak i rodičům,“
prozradil ředitel ZŠ Šumava v Jablonci nad
Nisou Jan Kolář. I proto se zrodil nápad něco
podobného zopakovat. „Chtěli jsme vytvořit
další vzpomínku na školu a uvažovali o růz-
ných variantách. Nechtěli jsme se opakovat.
Inspirace přišla při prohlížení webu. Velmi se
nám líbil klip Cup Song z roku 2013 a rozhodli

jsme se natočit vlastní verzi,“ říká ředitel. Pís-
nička se natáčela v hudebním studiu v Jablon-
ci. Kvůli tomu vznikla žákovská kapela i pěvec-
ký sbor. „Naší snahou bylo zapojit do projektu
všechny žáky i zaměstnance, zakomponovat
prostředí budovy školy a její atmosféru. Rovněž
jsme chtěli žáky zachytit na akcích, které pro
žáky pořádáme, například, harmonizační poby-
ty, ekovýjezdy, sportovní aktivity, vícedenní vý-
jezdy a podobně,“ prozrazuje Kolář. 

Veškerá produkce probíhala ve vlastní režii
ZŠ Šumava. Na klipu se podíleli pouze žáci
a zaměstnanci školy, včetně ředitele Jana Ko-
láře. Ten natočil více jak osm hodin materiálu,
ze kterého sestříhal tří a půlminutový klip.
O tom, jak se klip povedl, se můžete přesvědčit
na webu školy www.zssumava.cz. (end)

■ Jablonecké okamžiky obrazem

125. výročí založení T. J. Sokol Jablonec n. Nisou. V úterý 8. října si jablonečtí Sokolové připomněli Památný den sokolstva a zároveň i 125. výročí
založení místní jednoty. V sokolovně byl připravený bohatý, nejen sportovní, program. Sokoly pozdravil náměstek primátora David Mánek. Ředitel stát-
ního okresního archivu Jan Kašpar převzal do archivních sbírek podobiznu c. k. okresního hejtmana Strachotinského. Odpoledne vyvrcholilo zapá-
lením sokolských světel na památku všem sokolům zapojeným nejen za druhé světové války v odbojové činnosti. Foto 3 × Zuzana Bauerová

100 let české školy v Kokoníně. V sobotu 12. října si v Kokoníně připomněli výročí 100 let tamější české školy. „Oslav se zúčastnili bývalí i současní
žáci i pedagogové, kteří při procházení expozice historických fotografií zavzpomínali na uplynulé roky. Podívali se, jakou proměnou škola prošla, a také
si odnesli upomínkové předměty vydané k tomuto výročí,“ prozradila ředitelka ZŠ Kokonín Lea Šmídová, která je na prvním snímku spolu s ná-
městkem primátora Davidem Mánkem. Foto 3 × archiv ZŠ Kokonín

Foto Ivana Mošnová

Foto archiv ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou
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Háj hrdinů 
v Pasekách
Ve středu 30. října se veřejnosti po-
prvé oficiálně představí Háj hrdi-
nů, který prošel v uplynulých le-
tech zásadní obnovou. Toto místo
se zajímavou historií se nachází
v lese nad Domovem důchodců
v Jabloneckých Pasekách. Slav-
nostní akt začne v půl čtvrté odpo-
ledne. 

7. benefiční ples 
ČČK 2019
Český červený kříž, pobočka Jab-
lonec nad Nisou, pořádá v sobotu
2. listopadu od 20 hodin ve velkém
sále Eurocentra akci Obyčejný ve-
čer pro neobyčejné lidi aneb 7. be-
nefiční ples ČČK 2019. K tanci
a poslechu hraje band SKY WAY,
večerem provází Lucie Fürstová.

Veškeré finanční prostředky zís-
kané z této akce jsou určeny pro
činnost Oblastního spolku České-
ho červeného kříže Jablonec nad
Nisou, na chod úřadu a činnost
humanitární jednotky OS ČČK JN.
Předprodej vstupenek v pokladně
Eurocentra. 

Vstupenky zdarma a dárcovské
vstupenky si lze vyzvednout v kan-
celáři ČČK v Jablonci nad Nisou
v ulici Uhelná 991/5.

Vzpomínka
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonec nad Nisou zve všechny
občany na Vzpomínku na zesnulé.
Pietní shromáždění se uskuteční
v neděli 3. listopadu ve 14 hodin
na rozptylové loučce Městského
hřbitova v Jablonci nad Nisou.

Památník první
světové války
v Lukášově
V pondělí 11. listopadu, na Den ve-
teránů, bude v Lukášově, na ně-

kdejší návsi (dnešní otočka auto-
busu) slavnostně odhalen znovu-
obnovený památník obětí první
světové války. Slavnostní akt, při
němž bude zasazena lípa, začne
v 15 hodin. 

Adventní setkání
V sobotu 30. listopadu proběhne
již 14. adventní setkání pro děti
i dospělé, které se uskutečňuje
v rámci 16. ročníku regionálního
projektu Tvoříme duší. 

Projekt se koná pod záštitou AR-
TEAKTUM-CZ a Centra pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje,
o. p. s. Setkání se uskuteční ve
Spolkovém domě v Jablonci nad
Nisou, kde bude probíhat kulturní
program a prodejní výstava děl,
výrobků chráněných dílen a vý-
tvarníků. 

Široká veřejnost bude mít mož-
nost zhlédnout představení osob-
ností, které i přes svůj handicap
dokáží vytvářet zajímavé kulturní
hodnoty a zapojují se do běžného
života, včetně svých přátel, kteří se
do tohoto projektu zapojují, a tím
naplňují motto projektu: Bez ba-
riér v duši i v životě.

Součástí je i Adventní setkání
u Jizerského betléma v kostele Dr.
Farského, kde se od 14 hodin
uskuteční Adventní hudební kon-
cert.

Ocenění seniorů v městském divadle 
První říjnový den se v Měst-
ském divadle v Jablonci konaly
oslavy Mezinárodního dne se-
niorů. V rámci večera bylo za
svoji aktivitu, práci a čas věno-
vaným druhým oceněno pět se-
niorů. 

Ceny Lídě Fejtkové, Ireně Hav-
líkové, Lídě Hovorkové, Haně
Malé a Miroslavu Polákovi pře-
dali jablonecký náměstek pri-
mátora David Mánek, náměstek
hejtmana Libereckého kraje
Pavel Svoboda a místopřed-
sedkyně rady seniorů Liberec-
kého kraje Bedřiška Klíchová.
Foto Martin Kubišta

Vítání dětí
sobota 28. 9. 2019
Adam Kudrna, Jan Řeháček, Kevin
Kabelka, Sylvie Petrášová, Valerie
Ritterová, Dominik Ritter, Matěj
Šturm, Petr Svatek, Dan Fischer,
Dominika a Nikolas Kabelkovi,
Eliška Kodytková, Jaromír Gurkin,
Šarlota Prášilová, Andrea Kandu-
sová, Denisa a Sabina Zrubcovy,
Alexandr Šimáček, Šebestián Ště-
paník, Markéta Tůmová, Valerie
Gregorová, Jáchym Picko, Oliver
Vidner, Magdaléna Velechovská,
Sebastian Mikulík, Matyas Heinl,
Matěj Šilhán, Sára Cincibusová,
Anna Matějová, Nela Cafourková.

sobota 12. 10. 2019
Ema Luštická, Sebastian Reckzie-
gel, Šimon Zahálka, Ela Gürtlerová,
Emma Bartůňková, Adam Bedna-
řík, Adéla Novotná, Tomáš Kotyza,
Viktorie Řehořová, Eliška Dvořá-
ková, Martin Kuník, Tereza Kopec-
ká, Dominik Kocun, Kryštof Pa-
poušek, Kryštof Jirásko, Berenika
Jašková, Johanka Jará, Viktorie
Beranová, Vincent Jisl, Viola Vít-
ková, František Nikodym, Ema
Preislerová, Vítek Jirout, Dalibor
Havrda, Eliška Kučerová, Mikuláš
Votoček.

Jubilea
Diamantová svatba
Manželé Gerlinda a Zdeněk Vodič-
kovi oslavili 25. října na jablonec-
ké radnici diamantovou svatbu.
Dcery s rodinami jim do dalších
let přejí mnoho lásky, radosti,
zdraví a štěstí.

Dominik Hašek a Vladimír Martinec v jab-
lonecké České mincovně si vyrazili pa-
mětní mince a společně je pokřtili.
Mince vznikly v rámci cyklu Legendy
československého hokeje. Foto archiv
Česká mincovna

Výstava unikátních fotografií Otto Dla-
boly Svědectví 68–89/Třicet let svo-
body byla slavnostně zahájena 17. říj-
na v Domě Scheybalových. Můžete ji
zdarma navštívit až do 23. listopadu.
Foto Petr Zbranek

V areálu pivovaru Volt se uskutečnil
první ročník pivního festivalu – Voltáž
2019. Na něm se představilo něko-
lik, nejen regionálních, minipivovarů
z České republiky. Foto archiv Roman
Gaal

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN
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Víkend v kině na Kinofestu 2019
Jablonecká kina Radnice a Junior zvou na
druhý ročník filmového festivalu – Jablonec-
ký Kinofest, který se uskuteční 15.–17. listo-
padu 2019. 

Festival zahájí v pátek od 19 hodin v kině Rad-
nice premiéra filmu Le Mans ’66. „Vezměte přá-
tele a užijte si víkend plný filmové klasiky i no-
vinek,“ zve k návštěvě kin Petra Handlířová
z marketingového oddělení Kina Jablonec nad
Nisou

Letošní ročník nabídne přehlídku programo-
vých cyklů Jabloneckých kin pro malé i velké
filmové fandy. Diváci se mohou těšit na 19 pro-
jekcí napříč žánry, od popcorn movie, přes bi-
jásek a promítání nejen pro seniory až po ope-
ru. „Chybět nebude ani skutečná osobnost ze
světa filmu. V rámci cyklu ,promítání s bese-
dou‘ přijede svou novinku Nabarvené ptáče,
o které se už od jejího uvedení na festivalu
v Benátkách hodně mluví, představit osobně
režisér Václav Marhoul,“ zmiňuje účast režisé-
ra Handlířová.

O projektu svého srdce, jak sám film označil,
bude jabloneckým fanouškům vyprávět v kině
Radnice v sobotu od 20 hodin. „Pokud jste film
ještě neviděli nebo naopak viděli a máte k ně-
mu otázky, je to jedinečná příležitost,“ myslí si
Handlířová.

Za cenu jedné permanentky na celý víkend
získáte možnost strávit v kině opravdu hodně

času a ještě si s sebou jeden dospělý může na
vybrané projekce přibrat dítě do 15 let zdarma.
Permanentka stojí 149 Kč, je přenosná a oprav-
ňuje k vyzvednutí vstupenky zdarma na jakou-
koli projekci v rámci festivalu. Klidně na všech-
ny – odcházet nemusíte ani kvůli jídlu, o vše
bude postaráno. „A nedostatek pohybu je mož-
né kompenzovat štafetou mezi kiny Radnice
a Junior. Hrát se totiž bude po celý víkend v obou
kinech skoro 24 hodin denně,“ slibuje pracov-
nice kin. Zakoupit permanentku a získat vstu-
penky na vybrané filmy bude možné od 1. listo-
padu v pokladnách kina Radnice i Junior a na
recepci Eurocentra. 

Pro fanoušky jabloneckých kin a festivalu bu-
de navíc letos připravena řada nových upomín-
kových předmětů s logem kin a dárky budou
čekat na filmové nadšence také při závěrečné
projekci s tombolou v neděli od 20 hodin v kině
Radnice. Podrobný program celé akce – Jablo-
necký Kinofest najdete na webu www.kinajab-
lonec.cz.

(end, ph)

Nisanka tančí a zpívá již 55 let 
Rok 2019 je pro folklorní soubor Nisanka
velmi slavnostní. Uplynulo totiž 55 let od chví-
le, kdy Marta Nováková a Jiřina Koutová
založily při základní škole v ulici 5. května
kroužek pro děti a nazvaly ho Nisanka. 

Tehdy nikoho nenapadlo, že soubor následně
vychová mnoho generací tanečníků, zpěváků,
hudebníků a stane se neopominutelnou sou-
částí kulturního života ve městě. V současné
době tvoří soubor více než 40 členů včetně pří-
pravky, kapely (housle, klarinet a kontrabas)
s primášem Petrem Hájkem a dětské kapely.
Autorem většiny hudebních úprav je vedoucí
kapely Lukáš Fogl. O stovku dětských taneční-
ků a tanečnic ve věku od 3 do 14 let v souboru
Malá Nisanka, který působí pod DDM Vikýř, se
starají zkušené tanečnice a choreografky Jana
Hanajová a Alena Francová. 

„V posledních letech se po vzoru našich za-
kladatelek soustředíme především na výchovu
nové nastupující generace tanečníků, hudební-
ků a zpěváků. Jednak pomáháme připravovat
dětské zpěváky lidových písní na soutěž Zpě-
váček, kterou i spolupořádáme. Zároveň jsme
si v roce 2014 pod křídla dospěláků vzali děti,
tehdy ve věku 11–13 let do tzv. přípravky. Dnes
jsou z nich již zkušení tanečníci, kteří tančí buď
samostatně či jsou se zkušenější částí velké
Nisanky. Předáváním nabytých zkušeností, vě-
domostí a dovedností se snažíme o udržení li-
dových tradic českých obyvatel našeho regio-
nu,“ poznamenala Jana Hamplová, vedoucí
souboru, která ho vede již 22 let a tančí v něm
nepřetržitě 34 let. 

Nisanka zpracovává lidovou kulturu, písně,
tance a zvyky oblasti Podještědí, Pojizeří a Pod-

krkonoší především z pramenů zapsaných pro-
fesorem Pavlem Krejčím a českodubským řídí-
cím učitelem Václavem Havlem. Na několika
projektech spolupracoval se souborem také
Jaroslav Koutský. Autorkou veškerých choreo-
grafií je Jana Hanajová, která se souborem pra-
cuje přes 35 let. Její první choreografie pro
Nisanku nesly názvy Jarmark, Kameníci, Ře-
mesla, Čarodějnice, Pařezák, Kdo bubnuje, velí,
Kuchařky. Připravuje rovněž pásmo Vánoce
s Nisankou. V podání souboru jsou výrazné
i tzv. mateníky, tedy tance, ve kterých se střídá
dvou a tříčtvrťový rytmus, svérázný je i třeba
Dvoukročák. Nisanka tančí tanec Korálky,
u kterého zpívá nejznámější a nejtypičtější pí-
seň z našeho kraje Dal jsi mi při muzice na
šňůrce korálky. Oblíbená jsou i pásma Ze živo-
ta pod Ještědem nebo Dlouhé zimní večery.

V letech 2012, 2014 a 2018 byla Nisanka vy-
brána na Celostátní přehlídku choreografií
folklorních souborů do Jihlavy s choreografií
Slunečno, místy oblačno, která s úsměvem cha-
rakterizuje typické jablonecké počasí. Další ta-
nec Kdyby nebylo s písní To sklářský řemeslo,
zachycuje vzájemné škádlení kameníků a sklá-
řů na hospodských tancovačkách. Třeba i při
tanečních krocích Točené, Mazuru a Na svatou

Kateřinu, kdy platí ženské právo – ženy si po-
roučí sólo, platí hudbu a vyzývají tanečníky. 

„Nisanka v Jablonci tradičně pořádá Vánoce
s Nisankou, Večer s cimbálem a podílí se na za-
jištění kulturního programu v rámci Velikonoč-
ních slavností. Vánoce s Nisankou jsou unikát-
ní akcí, která klade velký důraz na propojení
dětí, mládeže a dospělých, a tak i hlavní oslava
letošního výročí proběhne právě v rámci této
tradiční předvánoční akce, a to 7. 12. od 16 ho-
din v městském divadle,“ sdělila na závěr Jana
Hamplová.

(end, jh)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto 3 x archiv Nisanka
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■ Jablonecké maličkosti XXXXI.

Rodina obchodníka Eduarda Maye, pohřbe-
ného roku 1937 pod moderním náhrobkem
na židovském hřbitově, se na jaře 1939 ales-
poň zčásti šťastně sešla v New Yorku. Jejich
život v Jablonci v té době připomínal jen
velký nápis E. MAY, kupodivu stále zane-
chaný na fasádě domu Neubaugasse 7 (dnes
Emilie Floriánové). 

Přestože se podle československého sčítání lidu
v roce 1921 všichni Mayovi z domu č. 1282/7
podle mateřského jazyka považovali za Němce,
po obsazení Sudet wehrmachtem a nastolení
říšských zákonů bylo vše jinak. Jako Židé byli
považování za nepřátele státu a jejich majetek
byl proto zkonfiskován. Protože v rámci dědic-
kého řízení po Eduardu Mayovi připadl roku
1937 dům do spoluvlastnictví vdovy Marthy
a syna Ericha, byl právě jim na základě roz-
hodnutí gestapa v únoru 1940 zabaven a právo
vlastnické bylo v pozemkové knize vloženo na
Deutsches Reich čili Německou říši. Ještě téhož
roku jej převzala Gesselschaft für technisch-
wirtschaftliche Entwicklung in Morchenstern
čili Společnost pro technicko-hospodářský roz-
voj ve Smržovce, která nechala přepažit velké
místnosti a zřídila v nich několik menších bytů.
Následně došlo 1. ledna 1945 k prodeji domu do
vlastnictví města Jablonec nad Nisou, které zde
chtělo zřídit úřadovny a sklad. Město ovšem ni-
kdy kupní cenu – pro sled dějinných událostí –
nezaplatilo a dům nebyl přepsán ani v knihách
do jeho majetku.

Matka Martha Mayová a její tři dospělé děti
byly v té době již v bezpečí ve Spojených státech
amerických. Málokteré židovské rodině se něco
takového poštěstilo. Erich hned po vstupu USA
do války vstoupil do americké armády, zúčast-
nil se invaze do Evropy a bojů proti Němcům.
Díky výborné znalosti němčiny a dalších řečí
sloužil navíc jako potřebný tlumočník a za své
zásluhy byl celkem sedmkrát vyznamenán. Již

v roce 1942 získal občanství USA; jeho matce
Marthě se to podařilo následně v roce 1945.

Krátce po skončení války – již v prosinci 1945
– se Erich May, toho času bytem na adrese 23
Burton Avenue Woodmere, New York, objevil
v Jablonci nad Nisou v sídle Místní správní ko-
mise, kde požádal o navrácení rodinného ma-
jetku. Nebylo to ovšem tak jednoduché, jak by
se dnes možná mohlo zdát. Některé české úřa-
dy zprvu na Maye hleděly jako na Němce a po-
žadovaly, aby prokázal, že se neprovinil proti

ČSR či spojeneckým státům. Vedle toho ale nic
nebránilo bernímu úřadu v Jablonci, který za
stát doposud spravoval majetek Německé říše,
aby Erichu Mayovi přidělil dům č. 1282/7 do
národní správy. Jako kdyby snad šlo čistě o ně-
mecký majetek, a nikoliv o objekt, který Mayo-
vým ukradli nacisté. Později mu stát navíc udělil
do národní správy majetkovou podstatu firmy
Schwan & Fitschek, jablonecké zboží, která před-
tím arizovala jejich rodinný podnik. Absurdní
časy tehdy vládly Jablonci nad Nisou. 

Místní správní komise, předchůdce pozdější-
ho národního výboru, ovšem zastávala názor,
že dům je města a ve věci jeho vydání Mayovým
zprvu rozhodla záporně. To zvrátilo až odvolá-
ní k Okresní správní komisi, která naopak pro-
hlásila původní převod domu na Německou ří-
ši za neplatný. Jablonecký národní výbor se pak
sice rozhodl dům Mayovým vrátit, ale mohutně
řešil vyrovnání nákladů a příjmů mezi městem
a staronovými vlastníky. Je až udivující, jak dů-
sledný přitom byl: na rubu hlavičkových papírů
z doby okupace, popsaných na německých psa-
cích strojích bez háčků a čárek, jsou záznamy
z řady jednání. Výsledkem ale bylo jen, že Jab-
lonec až do dubna 1947 nehodlal provést změ-
nu majitele v pozemkových knihách. K tomu
jej popoháněl až u okresního soudu jablonecký
advokát JUDr. Oldřich Ježek coby právní zá-
stupce Mayových. Soud tehdy sice rozhodl rych-
le – již v červnu 1947 dal Mayovým zcela za
pravdu a v srpnu téhož roku povolil vložit vlast-
nické právo Marty a Ericha Mayových do po-
zemkové knihy, ale po osmi měsících přišel
Vítězný únor….

Mayovi se do svého jabloneckého domu už
nikdy nevrátili, všichni nakonec zemřeli daleko
ve Spojených státech. Příběh jejich rodiny tak
připomíná jen měděnkou zbarvený nápis E. MAY
na domě č. 7 v ulici Emilie Floriánové…

Marek Řeháček 

Dům Eduarda Maye II.

Kresba Petr Ferdyš Polda

Jablonecké kulturní pozvánky
Za sklářskými mistry 
do muzea
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou pořádá v sobotu a neděli 9. a 10. listo-
padu mezi 10. a 16. hodinou akci Za sklář-
skými mistry. 

Ve vestibulu muzea budou probíhat ukázky
výroby černé bižuterie a foukání figurek u ka-
hanu. Postarají se o ně opravdoví mistři svého
řemesla. A kteří že to jsou? „Černá bižuterie za-
žila svou největší oblibu na přelomu 19. a 20.
století, dnes se její výrobou zabývá jen pár lidí
na světě. A jedním z nich je Vladimír Svatoň
z Hrádku nad Nisou,“ řekla ředitelka muzea
Milada Valečková. Šperky z černého skla sesta-
vuje tradičními technologiemi. Musí si přitom
vystačit s původními, ještě předválečnými polo-
tovary, nové již nikdo nevyrábí. „Ne snad proto,
že by se to dnes neumělo, ale pro technologic-
kou náročnost výroby, a tedy také značně vyso-
kou cenu,“ dodala ředitelka. Při své tvorbě mu-
sí současní výrobci prokázat velkou kreativitu.
Na širokém sortimentu, nabízeném třeba právě
v muzeu, se ukazuje, že se jim to daří.

Sklářským mistrem je bezpochyby také Karel
Sobotka, držitel titulu Živnostník roku 2013.
Jeho foukané figurky nesou chráněnou znám-
ku „Český výrobek“ nebo „Regionální produkt

Český ráj“. „Snažím se, aby každá figurka měla
své osobní kouzlo. Ať už kus, který dělám ně-
kolik hodin či dní, tak i malý výrobek. V této
práci nevyužívám žádné formy. Vše je foukané
ze skleněných trubiček české výroby u kaha-
nu,“ řekl Karel Sobotka, který se označuje za
posledního foukače figurek u nás. (mv) 

Šmelc v klubu WOKO 
letos pošesté
V hudebním klubu Woko se v sobotu 23. 11.
uskuteční zábava pro celou rodinu neboli
Šmelc 2019. Jedná se o 6. ročník mozaiky di-
vadla a hudby pro děti do sta let, který pořá-
dají Veselé loutky Jablonec.

Jedná se již o tradiční festival zejména jablo-
neckých souborů různých uměleckých žánrů,
které se potkají v jeden den na jednom místě.
„Od 14 hodin budou k vidění divadelní mini
představení, loutkoherci, tanečníci, ale i hudeb-
níci. Odpoledne vyvrcholí závěrečnou After
Party,“ říká Adolf Špaček z pořadatelského sou-
boru Veselé loutky.

„K dispozici bude i občerstvení, doprovodný
program nabídne i stínové divadlo, navlékání
korálků či malování henou,“ tvrdí Špaček.

(end)

Divadelní a filmový festival pro děti do sta let
14.00 Vozichet–Šuvík ZDivočiny– loutková pohádka.
14.30 Divadlo Kordula – Kdo udělal mňau?
15.00 Jan Hof Medvin – poetická flétna.
16.00 Divadlo na kliku – O slepičce a kohoutkovi.
16.30 Dechový orchestr ZUŠ Liberec
17.15 Kdy už tam budem – jizerskohorská kapela.
18.00 Ruda Hancvencl – Malý, hubený a jednooký.
18.45 Makule – hudební smršť s koňskou hlavou.
19.30 Parau parau – scénický tanec.
20.00 Veselé loutky – Kašpárek ve filmu.
20.20 Imjoy – impro divadlo plné překvapení.
21.00 Tygroo – Klezmer-Funk, Balkan-Jungle, 

Jazz-Dubstep.
22.30 Již tradiční after party.

Foto archiv Veselé loutky
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Změna územního plánu
O změnu platného územního plánu požádali obča-
né Horní Proseče. Své důvody uvedli v petici, kte-
rou předložili na jablonecký magistrát. Předmětem
změny měl být převod pozemků z kategorie ploch
zastavitelných do nezastavitelných. Zastupitelé vza-
li petici na vědomí.

Petici požadující změnu územního plánu Prosečtí
podali na jablonecký magistrát letos v červnu. „V ní
požadují ponechat nezastavěné plochy na konkrétních
pozemcích v Proseči nad Nisou,“ konstatuje náměstek
primátora pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že ta-
ké město připravilo Podnět na pořízení změny územ-
ního plánu ve smyslu redukce zastavitelných ploch na
zmíněných pozemcích. 

Petenti připomněli, že zmíněné louky využívají ro-
diny s dětmi k rekreaci po celý rok. Navíc je zde při-
rozený koridor pro migrující zvěř. „Případná výstavba
by mohla nenávratně narušit prameny a vodní režim,
jelikož zelená plocha je důležitá pro přirozené vsako-
vání dešťové vody do krajiny,“ říká se v petici. 

Zastupitelé na svém říjnovém jednání schválili pod-
nět na pořízení změny územního plánu ve smyslu re-
dukce zastavitelných ploch v daném území i s mož-
ností finálního řešení, že předmětné území zůstane
nezastavitelné.

Uzavření memoranda
Obce a města Bedřichov, Janov nad Nisou, Jablonec
nad Nisou, Lučany nad Nisou, Pulečný a Rychnov
u Jablonce nad Nisou založily 17. 10. 1995 dobro-
volné sdružení obcí pod názvem Dopravní sdruže-
ní obcí Jablonecka (DSOJ). Později k DSOJ při-
stoupila Nová Ves nad Nisou (1. 6. 2001). V pondělí
14. října 2019 uzavřely obce Memorandum o po-
kračování vzájemné spolupráce při zajištění do-
pravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou
v členských obcích DSOJ i v následujících letech.

Dopravní sdružení obcí Jablonecka již 24 let objed-
nává provoz městské hromadné dopravy na Jablonec-
ku. „Díky spolupráci sedmi obcí a Libereckého kraje
při zajišťování dopravní obslužnosti je systém veřejné
dopravy v Jablonci nad Nisou a okolí velmi dobře za-
bezpečen a svým rozsahem provozu a poskytovanou

kvalitou výrazně převyšuje systémy MHD v okresním
měřítku. Spokojenost cestujících se dlouhodobě pohy-
buje nad 90 procenty,“ konstatuje ředitel Jablonecké
dopravní Luboš Wejnar.

Dne 14. 10. 2019 (téměř na den výročí založení DSOJ)
uzavřely obce Memorandum o pokračování vzájemné
spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti veřej-
nou hromadnou dopravou v územních obvodech člen-
ských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka
i v následujících letech. „Tím obce deklarují zájem na
pokračování spolupráce při zajištění dopravní obsluž-
nosti svého území veřejnou hromadnou dopravou
a zachování současného rozsahu dopravní obslužnos-
ti,“ potvrzuje starosta Rychnova u Jablonce nad Nisou
Tomáš Levinský a dodává, že cílem vzájemné spolu-
práce je zabezpečit pro občany regionu kvalitní bez-
pečnou a moderní veřejnou dopravu.

Od listopadu botičky
Stále větší počet aut vytváří problém s parkováním.
Mnohdy řidiči nechají svůj vůz na místech, která
nejsou k tomu určená, nebo kde je to výslovně za-
kázáno. 

Opakující se problémy se špatně zaparkovanými auty
přivedly Jablonec k návratu používání tzv. botiček.

Městská policie Jablonec nad Nisou začne od 1. lis-
topadu využívat technické prostředky k zabránění od-
jezdu vozidla, tzv. botiček. Využije tím všech nástrojů
umožňujících vymáhání dodržování pravidel stanove-
ných zákony a obecně závaznými vyhláškami. Ředitel
jablonecké městské policie Roman Šípek k tomu řekl:
„Cílem tohoto opatření není samoúčelná represe, ale
zvýšení ukázněnosti řidičů a ochrana všech účastníků
silničního provozu – motoristů, cyklistů, ale i chodců.
Strážníci v rámci své běžné služby budou i tímto způ-
sobem řešit nesprávně zaparkovaná auta.“ 

Stále narůstající počet aut neodpovídá kapacitě par-
kovacích míst vyprojektovaných v minulosti. Proto
město hledá nové možnosti, jak počet parkovacích
míst zvýšit. V centru města mohou řidiči zaparkovat
např. na Horním náměstí, v OD Central, nově počítá
s parkovacími místy i plánovaný dopravní terminál.
Na sídlištích se hledají další parkovací místa v rámci
revitalizací.

■ Krátce
Změny ve vedení JE
Po svém zvolení do funkce ná-
městka pro rozvoj města Petr
Roubíček opustil pozici ředitele
Jablonecké energetické, a. s. (JE).
Vedením společnosti byl na pře-
chodnou dobu pověřen dlouhole-
tý člen představenstva JE Boris
Pospíšil. Na funkci ředitele spo-
lečnosti bude v první polovině
příštího roku vyhlášeno řádné
výběrové řízení. 

Rada města v působnosti valné
hromady k 30. září 2019 rozhod-
la také o dalších změnách v orgá-
nech společnosti. Z představen-
stva byli odvoláni Jakub Macek
a Jaroslav Šída. Opětovně byl zvo-
len Boris Pospíšil, který s přestáv-
kou 5 měsíců (květen 2019–září
2019) působí v představenstvu jab-
lonecké teplárny, dříve JTR, dnes
JE, a. s. od prosince 2011. Z do-
zorčí rady byli odvolání Jan Řech-
táček a Jaroslav Kraus. (red)

V Aleji začala rekonstrukce
vodovodu z roku 1922
Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) zahájila rekonstrukci
dožilého vodovodu v ulici V Aleji.
Vodaři vymění přes půl kilometru
vodovodu a kanalizace pro cca
250 napojených obyvatel. Stavba
bude probíhat do konce července
2020, poté měto položí v ulici fi-
nální povrch. 

Litinový vodovodní řád slouží
v ulici V Aleji od roku 1922. „Po-
trubí je zastaralé, zkorodované
a narůstá tak počet jeho poruch,“
říká mluvčí SVS Mario Böhme.
Kamerová prohlídka kanalizace
prokázala staticky narušenou
stoku, v níž chybí cihly, jsou vy-
mleté spáry zdiva, a proto je tře-
ba opravit také ji. Nová kanaliza-
ce bude z kameninových trub,
součástí stavby je i přepojení
všech současných splaškových
kanalizačních přípojek z přileh-
lých nemovitostí. 

Zdroj informací o důležitých
uzavírkách: http://mapa.doprav-
niinfo.cz (red)

Čtyřleté dotace po roce 2020
V roce 2019 končí tříleté dotace
pro 32 subjektů sportovních, kul-
turních, sociálních, zdravotních,
výchovných a vzdělávacích. Před-
mětem jednání jabloneckých rad-
ních bylo projednání čtyřletých
a jednoletých dotací na příští ob-
dobí. Radní ve čtvrtek 17. října
projednávali systém víceletých
dotací uvolňovaných z jablone-
ckého rozpočtu od roku 2020
včetně návrhu příjemců vícele-
tých dotací podle předem stano-
vených kritérií. „Podmínkou je,
že subjekty, kterým bude schvá-
lena čtyřletá nebo jednoletá indi-
viduální dotace, nebudou v těchto
letech žádat o dotaci na činnost,
ale mohou požádat o dotaci na
akce. Ostatní subjekty mohou po-
žádat o dotaci do všech dotačních
programů schválených zastupi-
telstvem,“ připomíná náměstek
primátora pro oblast humanitní
a sociální David Mánek. 

O víkendu 20. a 21. října byl uskutečněn výlov Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou. V listopadu začne revitalizace této plochy, která
vyjde na necelých 5 milionů korun a jejímž cílem je vytvořit vodní nádrž s vhodnými podmínkami pro život chráněných živočichů a rostlin.
Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Foto Zuzana Bauerová
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Zimní údržba 2019–2020
www.mestojablonec.cz/cs/doprava-a-komunikace/zimni-udrzba.html

Statutární město Jablonec nad Nisou a měst-
ská společnost Technické služby Jablonec,
s. r. o., se pečlivě připravují na zimní obdo-
bí. Na zimní údržbu město Jablonec nad Ni-
sou počítá s částkou 21 milionů korun.

Plán údržby, který se sestavuje na zimní obdo-
bí od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku v sou-
ladu s platnou legislativou a dle finančních
a technických možností města, je aktualizován
a před zimou jsou do něj zaneseny některé pod-
něty občanů. 

„Každý rok během srpna a září si sedneme
a vyhodnotíme zimní údržbu a přání. Řekneme
si, kde jsme měli problémy a seznámíme se
s podněty občanů, kteří nás v průběhu zimy u-
pozorňují na různé problémy. Další připomín-
ky chodí ze strany osadních výborů, jež doko-
nale znají okolí, ve kterém bydlí. Zazna-
menáváme rovněž i názory občanů na jarních
setkáních,“ říká Pavel Kozák, vedoucí technic-
kého odboru. Své připomínky sdělují i městské
organizace, zejména mateřské a základní školy. 

„Zásadní věci řešíme a plán se tak poupravu-
je, případně rozšiřuje. Letos se budeme v údrž-
bě starat o cca 3 km chodníků více než v roce
minulém. Nově jsou zahrnuty části chodníků,
například v ulicích Korejská, Na Hutích, Pod-
zimní, Pod Baštou či SNP,“ říká Martin Křiva-
nec z oddělení správy komunikací. V zimě město
udržuje 163 km silnic, 64 km chodníků a cel-
kem 2 000 m2 parkovacích ploch.

Rozpočet 21 milionů korun zůstává stejný.
První letošní novinkou je skutečnost, že stano-
viště tříděného odpadu nebudou uklízet TSJ
ani pracovníci veřejně prospěšných prací
(VPP). „Letos poprvé se o ně budou starat
Severočeské komunální služby (SKS), které za-
jištují svoz opadů. Mají na to i potřebnou tech-
niku,“ informuje Kozák. Pracovníci VPP budou
i v letošním roce nasazeni na úklid sněhu na
chodnících, u přechodů a na autobusových za-
stávkách. 

Také letos zřídily Technické služby Jablonec
nonstop dispečink. „Podle mých informací ma-
jí navezen veškerý posypový materiál, dokonce

zakoupily i novou techniku na zimní údržbu,“
tvrdí Kozák.

Zimní údržba opět zasáhne i dopravu ve
městě. Na mnoha místech budou zjednosměr-
něny některé ulice. „Jedná se o tradiční místa,
která byla zjednosměrněna v letech minulých.
Letos budou nově upraveny směry v ulicích
Tichá a U Háskových vil. Asi největší změnou je
úprava průjezdnosti ulice Smetanova od ulice
Hasičská. Zde dojde k zobousměrnění a vozid-
la tak nebudou nucena v tomto směru projíždět
pouze ulicí E. Floriánové a Jungmannovou,“
upozorňuje na největší dopravní změnu nad-
cházející zimy Kozák. Ten vyzývá občany
k součinnosti a toleranci. „V případě problémů
se mohou občané obracet na dispečink telefo-
nicky či prostřednictvím e-mailu. Rovněž si
musí uvědomit, že v případě náhlého spadu
sněhu nedokážeme vše uklidit okamžitě.
Rovněž nám nepatří všechny komunikace ve
městě, o ty páteřní se stará ŘSD a Silnice LK,“
uzavírá Pavel Kozák.

(end)
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■ Kontakty
Krajská správa silnic Libereckého kraje
zimní údržba tel.: 724 535 034

Technické služby Jablonec nad Nisou
DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY – nonstop
tel.: 483 369 926

775 790 315
e-mail: dispecer@tsj.cz

Mgr. Milan Nožička
jednatel
tel.: 483 369 916

Bc. Lucie Holubová
vedoucí zimní údržby
tel.: 483 369 925, 775 790 354 

Jan Stehno
zástupce vedoucí zimní údržby
tel.: 483 369 920, 775 790 307

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

Koordinační pracovník za město
Jablonec n. N.

Martin Černý 
oddělení správy komunikací 
tel.: 483 357 113
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

5. 11. /úterý/ 17.00 hodin
MERKUR A JEHO PŘECHODY
PŘES SLUNCE
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 11. /úterý/ 14.00 hodin
NÁRODNÍ PARKY YOSEMITE,
CRATER LAKE, MOUNT RAINIER,
LASSEN VOLCANIC
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

12. 11. /úterý/ 17.00 hodin
JAK BUDOVAT RODIČOVSKOU 
AUTORITU
S lektorem vědomé komunikace Zdeňkem
Okleštěkem o roli autority ve výchově.

14. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Večer poezie s verši a povídáním
jablonecké básnířky Olgy Novotné.

18. 11. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – DIPLOMACIE
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

19. 11. /úterý/ 17.00 hodin
OPEVNĚNÍ Z ROKU 1938
V KRKONOŠÍCH A JEŠTĚ NĚCO
NAVÍC
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

25. 11. /pondělí/ 8.30 a 10.00 hodin
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ
Beseda se známou autorkou dětských
knížek. (zadáno pro ZŠ)

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

26. 11. /úterý/ 17.00 hodin
POLSKÉ PODKRKONOŠÍ
Cestovatelská beseda s Luborem Lacinou.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N. 
a statutární město Jablonec n. N.
vyhlašují již 19. ročník literární soutěže
na téma: MÁM POTŘEBU ČÍST,
PROSTĚ SI O NĚCO OPŘÍT OČI.
(Jiří Benja Tomíček)
Soutěž je určena pro žáky I. a II. stup-
ně ZŠ, studenty SŠ a odborných učilišť
i pro dospělé. Pohádky, básničky, úva-
hy, povídky spolu s vyplněnou přihláš-
kou a písemným souhlasem s podmín-
kami soutěže zasílejte ve formě PDF
na e-mailovou adresu: 
soutez@knihovna.mestojablonec.cz 
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka ve čtvrtek 14. 11. 2019.
Vyhodnocení proběhne 5. prosince
2019 od 17 hodin za účasti herečky
Nely Boudové. 
Informace D. Foltýnová, tel: 603 991
505, 488 388 953, více 
na www.knihovna.mestojablonec.cz.

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

VÝSTAVY
VÝSTAVA KOLÁŽÍ JIŘÍHO TOMÍČKA
V prostoru schodiště zhlédnete výstavu
majitele jabloneckého antikvariátu
Jiřího Tomíčka, přezdívaného Benja.

PODEPSALI NÁM...
Výstava podepsaných knih autory, kteří
navštívili naši knihovnu. Expozice
umístěna na chodbě k multimediální-
mu oddělení.

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

31. 10. /čtvrtek/ 15.30 hodin
HALLOWEENSKÝ KARNEVAL
V CENTRALU
Součástí bude také výstava zdobených
dřevěných dýní. Informace: M. Šípková.

1. 11. /pátek/ 17.00 hodin
STEZKA ODVAHY U PŘEHRADY II.
Akce je určená pro všechny
Strašpytlíky a milovníky hororů, cena
20 Kč/osoba. Informace: P. Dostál.

4. 11. /pondělí/ 17.00–21.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Večer plný vaření s oblíbenou lektor-
kou Kateřinou Halamovou. Přihlášky
a více informací: I. Literová.

5., 12. a 19. 11. /úterý/ 
18.00–20.00 hodin
ENERGIE OBLEČENÍ
Cyklus seminářů Aly Pourové navazu-
jící na zářijové setkání na téma ener-
gie oblečení a Octo Codes. Přiblížíme
si všech osm typů a dozvíme se, jak na
nás oblečení působí. Přihlášky a bližší
informace: a.pourova@seznam.cz.

8. 11. /úterý/ 16.00–22.00 hodin
ŠITÍ SE ZAŠÍVÁRNOU
Martina Janegová – tradiční šicí dílna
pro širokou veřejnost. Pro začátečníky
i mírně pokročilé. Informace M. Šípková.

9. 11. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro děti i dospělé;
vstupné 40,- Kč/ osoba, do 15 let zdar-
ma. Akce se koná ve spolupráci se
Sport Jablonec, s. r. o., informace: P.
Dostál.

10. 11. /neděle/ 14.30–17.00 hodin
COUNTRY BÁL NEJEN 
PRO HANDICAPOVANÉ
Taneční odpoledne s country kapelou
Veranda a výukou tanců. Koná se za
finanční podpory Libereckého kraje
v rámci projektu Spolu a s pohybem za
zdravím. Informace: I. Literová

15.–17. 11. /pátek–neděle/
NEJEN LÁTKOHRANÍ
Víkend na chatě pod Černou Studnicí.
Součástí programu bude výroba vá-
nočních dárečků dle vlastního vkusu
(malované hedvábí, věnec, vypalování
do dřeva, aj). Cena: 850 Kč (v ceně:
ubytování, jídlo, materiál, lektorné).
Informace B. Formanová, 
formanova@vikyr.cz.

22.–24. 11. /pátek–neděle/
TVOŘIVÝ POBYT V JIZERSKÝCH
HORÁCH
Rodinný pobyt v Jizerských horách na
chalupě Amálka, výroba vánočních
dárků, tvorba adventních a vánočních
dekorací. Jako bonus Bubenický
workshop s Martinou Plíškovou.
Informace: M. Šípková.

24. 11. /neděle/ 14.00 hodin
ZLATÁ STRUNA
Oblastní kolo hudební soutěže s postu-
pem do celostátního kola v Plzni, koná
se v Klubu Na Rampě. Informace a při-
hlášky: B. Formanová.

29. 11. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
WORKSHOP PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKY PRO POKROČILÉ
Výroba kosmetiky s Martinou
Janegovou. Informace: M. Šípková.

1. 12. /neděle/ 13.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
První adventní neděli v Eurocentru
bude připraveno mnoho dílniček s ná-
pady na vánoční dekoraci a dárky.
Cena od 10 Kč (1 viky žeton).
Akce od 13 hodin až do rozsvícení
stromu na Mírovém náměstí.
Informace: A. Tauchmanová.

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

1.–29. 11. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti od
3 měsíců s doprovodem.

1., 8., 15., 22. a 29. 11. /pátek/ 
15.00–16.30 hodin
NOVÝ ROZMĚR ŽENSTVÍ,
MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ
Setkávání na témata související s žen-
stvím, těhotenstvím a porodem. Více
na webu nebo na tel. 605 733 540.

1., 8., 15., 22. a 29. 11. /pátek/ 
17.00–20.00 hodin
VÝMĚNA PRO PRAKTIKY ACCESS
BARS
Sdílení zkušeností, vlastní lehátko
a deka výhodou. Více na webu, 
tel.: 605 733 540, příspěvek 100 Kč.

4. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
GREENPARTY …OD MENSTRUACE
PO KOJENÍ…
Přednáška duly Renaty.

4., 11., 18. a 25. 11. /pondělí/ 
16.00–16.45 hodin
PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
Kroužek pro rozvoj předškolních
dovedností, pod vedením speciálního
pedagoga Veroniky Beranové.

5. 11. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
ŠÁTKOVÁNÍ
Workshop Martiny Jirsové.

11. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VODNÍ SVĚT
Workshop Martiny Semrádové, využití
techniky artefiletiky (arteterapie).

12. 11. /úterý/ 10.00–12.00 hodin 
BIOODPAD
Přednáška Veroniky Kaššovicové.

13. a 14. 11. /středa/ 9.00–15.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ
Nutná rezervace času na tel.: 605 733 540.

13. 11. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

14. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
JAK PODPOŘIT SVOU IMUNITU
Poznejte sílu zázvoru v kombinaci
s aloe vera.

20. 11. /středa/ 10.00–12.00 hodin
TVOŘENÍ S PURRRFECT JEWELS
Tvorba originálních dárků pod vede-
ním Veroniky Štěrbové.

24. 11. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Laktační poradkyně Eleonora Kočí.
Rezervace na tel. 777 102 614.

26. 11. /úterý/ 8.30 - 10.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

27. 11. /středa/ 10.00–12.00 hodin
JAK PŘEŽÍT VÁNOCE
A NEZBLÁZNIT SE?
Beseda s Káťou a Ivet.

28. 11. /čtvrtek/ 17.00–19.30 hodin
SPOKOJENÝ MUŽ, ZÁŘIVÁ ŽENA
V DLOUHODOBÉM VZTAHU
Beseda s Aikou a Petrem Jindrovými.

1. 12. /neděle/ 15.00–16.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Přijde Mikuláš, anděl a čert. Cena:
70 Kč dítě, 30 Kč dospělí. Více na webu.

■ Kostel Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova
Horní nám., Jablonec nad Nisou.
8. 11. /pátek/ 18.00 hodin
BENEFIČNÍ KONCERT PRO
JABLONECKÉ VARHANY
Koncert DPS Iuventus, gaude! 

■ Kostel sv. Anny
Kostelní 1, Jablonec nad Nisou

1. 12. /neděle/ 15.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Účinkují žáci J. Klokočníkové a žáci
ZUŠ Jabloňová

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

12. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

27. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

28. 11. /čtvrtek/ 17.30 hodin
VÁNOČNÍ POHODA
Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ, 
budova ZUŠ, Horní náměstí.

Za sklářskými mistry do muzea

9. a 10. 11. /sobota a neděle/ 10.00–16.00 hodin
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.
Víkendová akce Za sklářskými mistry s ukázkou výroby černé bižuterie
a foukání figurek u kahanu. Postarají se o ně opravdoví mistři svého
řemesla.
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

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

CAPOEIRA
www.jablonec.vemcamara.cz
29. 11.–1. 12. /pátek–neděle/
SEMINÁŘ CAPOEIRY
S BRAZILSKÝM MISTREM
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec nad Nisou, z. s. 
informativní časy seminářů: 
pátek 18.00–21.30, 
sobota 10.00–13.00 a 16.00–19.30, 
neděle 10.30–12.30, kurt č. 4.

FOTBAL
www.fkjablonec.cz
16. 11. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ ROČNÍKU 2013
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

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

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

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

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
9. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– PRAGUE TIGERS
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

10. 11. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FA MLADÁ BOLESLAV
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

23. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC PANTHERS LIBEREC
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

30. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC LIBEREC B
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
8. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – TJ TURNOV
II. liga západ, centrkurt.

15. 11. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– SK INTEROBAL PLZEŇ B
II. liga západ, centrkurt.

22. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– SK INTEROBAL PLZEŇ B
II. liga západ, centrkurt.

29. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC WIZARDS PRAHA
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

24. 11. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HBC STRAKONICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

24. 11. / neděle / 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ LOKOMOTIVA LOUNY
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
www.judojablonec.cz

23. 11. /sobota/ 9.00 hodin
DOROSTENECKÁ LIGA
Pořádá judo klub Jablonec n. N., kurt č. 4.

MODERNÍ GYMNASTIKA
www.sokoljablonec.cz

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

TANEC
www.takt-lbc.com 

2. 11. /sobota/ 8.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ
Pořádá TAKT Liberec taneční soutěž
DD-ZL Čechy a HH – Čechy. Všechny
kurty.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se měnit podle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie
a průběhu odehraných dvojutkání. 

1. 11. /pátek/ 13.00 hodin
VK DUKLA LIBEREC 
– VK PARDUBICE
Dvojzápas – extraliga kadetek, kurt č. 4.

3. 11. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ KEMP
TJ Bižuterie Jablonec n. N. oddíl 
volejbalu pořádá volejbalový kemp 
dětí a mládeže v Euroregionu Nisa.
Kurty č. 1 a 3.

3. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 3.

9. 11. /sobota/ 13.00 hodin
VK DUKLA LIBEREC 
– LOKO PLZEŇ
Dvojzápas – extraliga kadetek, kurt č. 4.

9. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – VK MALÁ SKÁLA
Dvojzápas – Krajský přebor mužů,
kurt č. 4.

9. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SVITAVY
Dvojzápas – 2. Národní liga žen, kurt č. 4.

10. 11. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE – ZŠ MIKULOVA PRAHA
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

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

16. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL ČESKÁ
TŘEBOVÁ
Dvojzápas – 2. Národní liga žen, kurt č. 4.

17. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ SLOVAN VARNSDORF B
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt č. 4.

24. 11. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
TJ Bižuterie Jablonec n. N. oddíl 
volejbalu pořádá volejbalový turnaj
mladších žákyň. Kurty č. 3 a 4.

1. 12. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE – VK KLADNO
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

■ Sokolovna Jablonec
Ulice Fügnerova, Jablonec n. N.
www.volejbal.eu
2. 11. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE – VK TEPLICE
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, Jablonec nad
Nisou, www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz
7. 11. /čtvrtek/ 9.00 hodin
EVROPSKÝ POHÁR
Pořádá Policie České republiky.

23. 11. /sobota/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
Mezinárodní šestiutkání družstev
mladšího a staršího žactva za účasti 
týmů Lipska, Berlína, Pirny, Žitavy,
Zhořelce a LIAZ Jablonec. 
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

26. 11. /úterý/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA ŠKOL
1. kolo, mladší žactvo.

27. 11. /středa/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA ŠKOL
1. kolo, starší žactvo.

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

9. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – AC SPARTA PRAHA
FORTUNA : LIGA, 16. kolo.

30. 11. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – SK DYNAMO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
FORTUNA : LIGA, 18. kolo.

■ Zimní stadion
Sadová 4646/2, Jablonec nad Nisou,
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz
2 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC STADION VRCHLABÍ
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

9. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DVŮR KRÁLOVÉ
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

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

Školička bruslení včetně náboru dětí
(3–8 let) do HC Vlci Jablonec probíhá
každou sobotu od 8 do 9 hodin. Více
informací na www.hcvlci.cz nebo na
tel. 737 888 252.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizovaná
výuka základů bruslení pro základní
a mateřské školy, druhá polovina je

volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na 
e-mailu: koordinator@sportjablonec.cz.
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

■ Městský plavecký 
bazén
Svatopluka Čecha 4204, Jablonec nad
Nisou, www.sportjablonec.cz

PLAVÁNÍ
www.bija.cz

2. 11. /sobota/ 9.00 hodin
ZÁVOD PLAVECKÝCH NADĚJÍ
Meziokresní přebor jabloneckého
a libereckých oddílů. 
Pořádá plavecký oddíl TJ Bižuterie. 
Bazén otevřen od 14.00 hodin.

15. 11. /pátek/ 7.30–12.00 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
Bazén otevřen od 13.00 hodin.

16. a 17. 11. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
PODZIMNÍ OBLASTNÍ PŘEBORY
LIBERECKÉHO KRAJE ŽACTVA
A DOROSTU
Pořádá plavecký oddíl TJ Bižuterie. 
Bazén 16. 11. celý den uzavřen, 
17. 11. otevřeno od 14.00 hodin.

BAZÉN
www.sportjablonec.cz
Provozní doba plaveckého bazénu 2019:
pondělí: 17.00–21.30 hodin
úterý: 6.00–21.30 hodin
středa: 6.00–21.30 hodin
čtvrtek: 6.00–21.30 hodin
pátek: 8.00–21.30 hodin
sobota: 10.00–21.30 hodin
neděle a státní svátky: 10.00–20.00 hodin

SAUNA
www.sportjablonec.cz
pondělí 13.00–21.00 hodin (společná)
úterý 13.00–21.00 hodin (muži)
středa 13.00–21.00 hodin (ženy+dívky)
čtvrtek 13.00–21.00 hodin (muži+chlapci)
pátek 13.00–21.00 hodin (ženy)
sobota 13.00–21. 00 hodin (společná)
neděle, svátky

13.00–20.00 hodin (společná)

■ Sportovní areál 
Břízky
Sportovní 310, Jablonec nad Nisou

2. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – FK PARDUBICE B
Česká fotbalová liga, skupina B, 
13. kolo, www.fkjablonec.cz.

2. 11. /neděle/ 14.00 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK STRÁŽ
POD RALSKEM
Krajský přebor, 13. kolo,
www.jiskramseno.cz.

16. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – FC HRADEC
KRÁLOVÉ
Česká fotbalová liga, skupina B, 
15. kolo, www.fkjablonec.cz.

Foto Ladislav Janata
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■ Z knihovny 
Jiří Štekl: Vyhlídkami králů
Nakladatelství Cykloknihy vy-
dalo v letošním roce novou roz-
hlednovou knihu. Najdete v ní
hrady, zámky a věže s originál-
ními autorskými kresbami, po-
pisem turistických tras a GPS
souřadnicemi. „Liberecký kraj
v této publikaci zastupují vy-
hlídky z Hrubé Skály, Frýdlan-
tu, Lemberka a Trosek,“ zmi-
ňuje kapitolu z našeho kraje
Alena Rozkovcová, vedoucí stu-
dovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou.

Knihu vydalo nakladatelství
Presstar. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihov-
ny od osmé do osmnácté hodiny.

■ Sportovní tipy
Tělocvična Žižkův Vrch
V tělocvičně základní školy na
Žižkově Vrchu probíhá tradiční
cvičení rodičů s dětmi. Cvičení
je každou středu od 17 do 18
hodin. Cvičení provozuje oddíl
rekreačního sportu při TJ LIAZ
Jablonec, případné dotazy zod-
poví Božena Krausová na tele-
fonním čísle 775 961 810.

Sraz atletů
Zveme všechny současné i bý-
valé atlety, i příznivce atletiky,
na setkání na konci sezony.
Akce se koná v pátek 8. listo-
padu v restauraci Střelnice
(U oštěpu). Tradičně na zakon-
čení sezony proběhne ocenění
letošních medailistů z republi-
kových mistrovství, včetně bron-
zového družstva dorostenek.

Restaurace bude otevřena od
18 hod, další informace na we-
bu www.atletikajbc.cz. 

Michal Preisler, 
člen výboru AO LIAZ Jablonec

Nábor HC Vlci Jablonec
HC Vlci Jablonec pořádá stálý
nábor hokejových naději. Rov-
něž pořádá školičku bruslení
pro budoucí hokejisty ve věku
od 3 do 8 let. Bližší informace na
telefonu: 737 888 252 nebo na
e-mailu: seftrener@hcvlci.cz

Vnímal jste v dětství, že nežijete ve svobodné zemi?
Předkové byli podnikatelé, po roce 1948 byly jejich ma-
jetky znárodněny, část rodiny komunisté zavřeli, něk-
teří emigrovali do různých míst světa. Od malička jsem
vnímal, že svět je rozdělen, žil jsem v takovém prostře-
dí, i když jsem nevěděl proč, věděl jsem, že my jsme
zde, oni tam a k sobě nemůžeme.

Kdy jste si uvědomil, že to není správné?
Asi v deseti letech, chodili jsme do skauta, jako děti
jsme ho měli moc rádi, učili nás jak správně a slušně
žít. Právě tam jsem si uvědomil, že politická zvůle zmů-
že vše. Bylo to poté, co jsme se vrátili z druhého skaut-
ského tábora a vedoucí nám řekli, že už se nesejdeme.
Že byl skauting zakázán. Byla to moje první osobní
zkušenost s komunistickou zvůlí. Děda vždy nadával
na komunisty, až nyní jsem pochopil proč. V sedmé tří-
dě, když jsme se spolužáky rozbili učitelce okna, což
uznávám, bylo špatné a nedělá se to, jsme byli vyslý-
cháni jako gang dle západního stylu a čin byl zpolitizo-
ván, už proto, že děda byl před válkou exportér. 

Kdy jste se stal disidentem?
Bylo to v době, kdy jsem narazil na katolické prostředí,
kde byli kněží, kteří byli po roce 1948 léta zavřeni jako
nepřátelé režimu. Katolická církev byla hlasatelkou svo-
body, byla aktivnější a já získal nový přehled a touhu ně-
co dělat. Přihlásil jsem se do semináře, chodil jsem do
kostela a ihned se dostal do hledáčku STB. Veřejně jsem
proti režimu začal vystupovat po vojně v roce 1986.

Později jste podepsal i Chartu 77?
Hodně mě ovlivnil Václav Havel, jehož knihy jsem četl.
Podpis charty bylo jakýmsi vyústěním mé veřejné čin-
nosti. Založili jsme Klub právní podpory, jehož smyslem
byla osvětová činnost a pomoc lidem, kteří byli perzeku-
ováni a obviňováni z protistátního jednání. Radili jsme
jim, jak se mají chovat při výsleších, jak odpovídat, po-
kud možno neodpovídat vůbec, neboť v momentě, kdy

začali mluvit, byli nejvíce zranitelní. Vysvětlovali jsme
jim, jak to na výsleších chodí, že je čeká psychologický
teror, tradiční skladba policajtů hodný a zlý apod. Snažili
jsme se sledovat případy, kdy byl někdo zavřený a ihned
informovat veřejnost. Jak se něco šustlo, informoval jsem
o tom Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa. Věděli
jsme, že když to bude známo, těm lidem to pomůže.

Co jste dělal v době sametové revoluce?
Ukrýval jsem se. V létě 1989 jsme byli zadrženi v Polsku
za nezákonné překročení hranice, poté jsem měl na-
stoupit na vojenské cvičení, což jsem odmítl a šel do
ilegality. Ukrýval jsem se v Brně a v době revoluce
v Praze. Neměl jsem tehdy ani rádio, takže jsem byl od-
kázán jen na své přátelé. První dny jsem nic netušil, jen
mi bylo divné, že spojka, která za mnou do bytu chodi-
la, nepřišla ve stanovený termín. Až po dvou dnech za
mnou přišli, řekli, co se děje, a já byl okamžitě na
Václaváku mezi demonstranty.

Zapojil jste se do práce v OF?
První dny jsme byli v Praze na pedagogické fakultě, sbí-
rali jsme svědectví lidí o zákroku na Národní třídě, vše

jsme dokumentovali pro pozdější vyšetřovací komisi.
Tehdy existovala dohoda, že část parlamentu bude do
voleb obměněna a já byl kooptován za jednu poslanky-
ni, která se měla vzdát mandátu. Nakonec, na rozdíl
od většiny, tak neučinila a já do parlamentu nenastou-
pil. Do Jablonce jsem přijel někdy před Vánocemi a za-
pojil se do práce Koordinačního centra OF a později se
stal jeho jabloneckým volebním manažerem. Chtěli
jsme ty volby vyhrát.

Sám jste o vstupu do politiky neuvažoval?
Pro mě to volbami skončilo. Byli jsme svobodní a do vo-
leb šli lidi, kteří chtěli kandidovat. Člověk si myslel, že
je vše vyřešeno, ale byli jsme naivní. Žili jsme v iluzích
a nikdo neměl ani šajnu, jak demokracii budovat.
Nikdo netušil, jak s ní naložit, a pořádně to nevnímáme
dodnes. Do toho všeho vlétla globalizace a digitalizace,
svět je úplně jinde. Problémy s novou epochou mají
i země, které mají s demokracií mnohaleté zkušenosti,
ale i země postkomunistické i ty totalitní. Pro mě je dů-
ležitý fakt, že když ráno vstanu, vím, že jsou komunisté
pryč a je na nás, abychom něco podobného již nikdy
nepřipustili.

Jste tedy spokojen?
Jsem. Řešíme jiné věci než základní občanskou svobodu,
o tu je rvačka vždycky. To, že jdou věci jinak, pomalu,
je věc jiná. Žili jsme v iluzích a do toho se zamíchaly ty
skutečnosti, které jsem již zmiňoval. Budoucnost je ne-
jistá, protože se do všeho přidaly klimatické problémy,
které přesahují hranice a není recept jak z toho ven.
Svět je spojen digitálně, ale jinak je rozdělen. V osobní
rovině mi to přijde mnohdy stejné jako v minulosti.
Lidé mají strach, stejný jako dřív, i když z jiných věcí,
ale se strachem se špatně žije. A přesto všechno jsem
spokojený, protože kdo žije ve střední Evropě, nemá si
moc na co stěžovat.

Jiří Endler

Roman Rákosník
Se strachem se žije špatně

■ Tvář Jablonecka

Roman Rákosník se narodil v Jablonci, kde vychodil základní školu a následně vystudoval
Gymnázium U Balvanu. Poté studoval konzervatoř i teologickou fakultu, obě školy však
nedokončil. Po absolvování základní vojenské služby pracoval na poště, kde roznášel 
tiskoviny. Působil v disentu v tzv. Klubu právní podpory, v roce 1987 podepsal Chartu 77. 
Byl jednou z postav sametové revoluce, v Jablonci byl jako manažer OF. V roce 1996 založil
Klub Na Rampě a od roku 1998 podniká v autokempu a působí v Ekologickém centru
v Sedmihorkách.

Foto Petr Vobořil

Foto archiv HC Vlci Jablonec
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. listopadu 1919, 299, strana 3, V
Vídeň, ráj Američanů. Sekretářky americké
mise ve Vídni se staly dolarovými princeznami.
Vzhledem k beznadějnému stavu rakouské měny
činí jejich mzda – USD – v přepočtu 30 000 K.
Bývalé chudinky, které obracely každý halíř,
bydlí nyní v hotelu Bristol v apartmánech
s koupelnami, najímají si auta a mlsají za po-
hádkové ceny ty nejlepší lahůdky, platí si lóže
v opeře a nosí nádherné šaty. 

Cvikov. Veverčí kalamita je letos obzvláště ná-
padná. Snad to způsobila loňská nadměrná
úroda bukvic. Ale letos je jich méně, takže hlad
žene tyto roztomilé lezce do blízkosti lidí.
V Martinském údolí se dala jedna veverka pola-
pit kočkou, ale její partner okamžitě kočku na-
padl a usmrtil ji.

V Krkonoších sněží. Z nové Slezské boudy hlá-
sí, že při – 6 °C dosahuje vrstva sněhu již 20 cm.

3. listopadu 1919, 300, strana 4, 6, V
Jablonec. Návštěvnost hřbitova byla stejně ja-
ko dříve v těchto dnech obzvláště silná. Umělé
i živé květiny byly už od rána přinášeny v ko-
ších i přiváženy na vozech. Nejprve bylo nutno
z hrobů odstranit sníh. V neděli ráno byly kvě-
tiny zmrzlé a mrazem utrpěly i cypřiše. Vloni
bylo osvětlení hrobů zakázáno, ale letos se opět
svítilo, ale ne svíčkami, nýbrž lojem.

Inzerát. Nabídka sňatku. Ke svým třicetinám
si hledám ženu. Jsem pasíř, středně vysoké po-
stavy, dobrých mravů, ale nemajetný. Prosím
o zaslání podrobné nabídky pod značkou
Myslím to vážně.

Inzerát. Hledáme 3 vysoké inteligentní part-
nery do tanečních hodin FOXTROTU, které za-
čínají v úterý! Značka Dobré společníky.

Inzerát. Hledá se mladý černý ratlík jménem
Šnuki. Utekl mi dopoledne okolo 11 hodin
u hřbitova. Nálezce odměním. Ferdinand Lens,
ul. Josefa Pfeiffera č. 5.

4. listopadu 1919, 301, strana 1, R
Praha. Proces proti železnorudským legioná-
řům. Dnes začalo před divizním soudem veřej-
né přelíčení s legionáři, kteří chtěli v červenci
svrhnout vládu a nastolit diktaturu rad. Obža-
lovaní předstoupili před tribunál v ruských
stejnokrojích.

5. listopadu 1919, 302, strana 1, 2, R
Jablonec. Hladová demonstrace. Příčinou byl
stálý nedostatek chleba, mouky, uhlí a petrole-

je. Okolo čtvrté hodiny odpoledne se srotily na
Novém tržišti davy mužů a žen z města a okol-
ních vesnic. Po jednání v aprovizační kanceláři
okresního hejtmanství se dostavil oddíl vojáků
s nabitými puškami; ti se pokusili vyklidit ulici
před poštou, ale pak od toho upustili. Delegace
protestujících se dohodla s hejtmanem, že dal-
ší den pojedou do Prahy se stížností přímo na
ministerstvo. Dav se rozdělil a část lidí se vyda-
la Korunní ulicí ke Starému trhu. Obchodníci
většinou zavřeli krámy a stáhli rolety. V Říšské
ulici (Liberecká) byl u pekaře Holuba zabaven
chleba. U krámu s potravinami pana Matusch-
ka v Podhorské vytloukl dav výlohu a vyrabo-
val ji, to stejné chtěl udělat u pana Cesala, ale
zakročila jablonecká policejní hlídka v čele
s vrchním inspektorem Sladem. 

6. listopadu 1919, 303, strana 1, 3, 5, V
Praha. Demise generála Pellého. Vrchní veli-
tel čsl. armády Pellé napsal TGM dopis, ve kte-
rém ho žádá o zproštění své funkce. Chce se
vrátit na své dřívější místo šéfa generálního štá-
bu. TGM mu poděkoval vlastnoručně psaným
dopisem a jeho přání vyhověl.

Praha. Zavedení lidové cigarety. Ministr financí
Sonntag sdělil, že zásoby tabáku stačí ještě na
3/4 roku. Roční spotřeba ČSR činí 466 vagonů ci-
garet a 54 vagonů baleného tabáku. Zavedou se
nové druhy za zvýšené ceny – ale pouze u lu-
xusních cigaret. Šňupací tabák se bude prodá-
vat až v polovině roku 1920.

Brno. Dojemná svatba invalidy se odehrála o Du-
šičkách v kostele sv. Tomáše. Mladým ženi-
chem byl válečný invalida Josef Srnský, který

ve válce přišel nejen o oči, ale i o obě ruce.
Nevěsta ve svatebním závoji vložila svou dlaň
do protézy svého ženicha oděné bílou hedváb-
nou rukavicí. Obřad trval jen několik minut.
Nakonec dostali novomanželé jako dar značný
finanční obnos.

7. listopadu 1919, 304, strana 3, V
Čeští sedláci nechtějí prodávat brambory za
předepsané ceny. Venkov apeluje na adresu ag-
rárníků: Buďte lidští a pomozte svým spoluob-
čanům. Nedrážděte je příliš, nebudeme nikoho
uklidňovat.

8. listopadu 1919, 305, strana 2, 5, R, V
Jablonec. Úspěch naší delegace v Praze. Do-
dávky mouky byly přislíbeny v průběhu 14 dnů,
i když zatím budou nepravidelné. Na cestě je
9 vagonů chlebového obilí, 5 vagonů brambor
a 2 vagony fazolí.

Jablonec. Ze mšenské přehrady bylo vytaženo
mrtvé tělo 48letého pasířského pomocníka pa-
na Rudolfa Posselta z Kokonína.

10. listopadu 1919, 307, strana 1, V
Liberec. Jednodenní generální stávka. Hos-
tince a kavárny jsou až do 6 hodin večer zavře-
ny, obchodníci spustili rolety, tisk nevychází,
nejezdí tramvaje, banky jsou zavřeny. Dělníci
zastavili práci. Ulice nabízejí tristní pohled.
Lidé chodí mlčky, sem tam přejede auto. Pro-
testuje se proti absolutnímu selhání zásobování
potravinami. Nálada obyvatelstva je podráždě-
ná. Neví se, jestli stávka dneškem končí.

11. listopadu 1919, 308, strana 1, V
Liberec. Liberecká delegace byla přijata mi-
nistrem lidové výživy, který se odvolával na
různé potíže. Přislíbil sníženou dávku obilnin
až od 23. 11., ale chleba bude dodán už v tomto
týdnu.

20. listopadu 1919, 317, strana 4, 5, V
Úroda brambor ztracena? Venkov píše: Katas-
trofa je v naší bramborářské oblasti dokonána.
Brambory zmrzly v hlíně na poli. Může za to
sníh a osmihodinová pracovní doba. 

22. listopadu 1919, 319, strana 13, V
Inzerát. Nejlepší cigaretová dutinka součas-
nosti Prezident předčí všechny ostatní značky!
Nejjemnější mírový papír. Antinikotin. Všude
k dostání!

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

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

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

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

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. listopadu. Vyhodnocení
každého kola proběhne losováním ze správ-
ných odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu. 

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z říjnového kvízu. Josefodolská pře-

hrada, která byla vystavěna v letech 1976–1982,
je nejmladší a současně i největší přehradou Ji-
zerských hor.

Výhercem říjnového kvízu je Věra Sirovátková.
Gratulujeme.

Otázka na listopad
Háskova vila v Jablonci nad Nisou byla vysta-
věna podle návrhu architekta Heinricha Lau-
terbacha v roce 1931 pro manžele Háskovy,
kteří patřili k významným bižuterním exporté-
rům. Vyberte křestní jména manželů:
a) Jaroslav a Zdeňka
b) Václav a Anna
c) Antonín a LibušeFoto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Kuneš Sonntag byl československý agrární politik, 
národohospodář a účastník protirakouského odboje.

V letech 1918–1920 zasedal v Revolučním národním
shromáždění. V říjnu 1919 se stal po A. Rašínovi 

a C. Horáčkovi třetím ministrem financí v první
Tusarově vládě.
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■ Ohlédnutí
7. ročník Jabloneckého škrpálu
Jablonecký škrpál, velmi oblíbená
pohybová aktivita seniorů, má za
sebou 7. ročník. Nutno dodat, že
velmi úspěšný. Aktivní senioři se
zájmem o výlety sbírali od dubna
do září 100 kilometrů. Za šest
měsíců se zúčastnili 15 výletů.
V průměru se do každého zapojilo
37 osob. Výletů bylo naplánováno
více než minulý ročník, aby se se-
nioři podívali do různých koutů
České republiky a i za hranice stá-
tu. Zahraničním cílem byla ně-
mecká Žitava a Trojmezí v Hrádku
nad Nisou. Vedle oblíbených desti-
nací, jako je Český ráj a Jizerské
hory, se turisté podívali dvakrát na
Českolipsko, Maloskalsko i na
Černou Desnou. Z těch vzdáleněj-
ších míst byl velký zájem o výlet
na Říp. 

Sto nasbíraných kilometrů pře-
konalo 13 účastníků, konkrétně
Míla Habelová, Anděla Jaceňková,
Hilda Justová, Eva Kejzlarová,
Václav Košek, Luďka Krejčová,
Jaroslava Neumanová, Jana Pen-
zová, Marie Pešková, Soňa Peško-
vá, Vlasta Pošmourná, Jiří Straka
a Eda Weselá. Jablonecký škrpál
vždy končí náročnou štafetou. Ta
začínala již v 6 hodin ráno na nej-
vyšším vrcholu Ještědsko-kozá-
kovského hřbetu Ještědu. Škrpál-
níky přivítal a vyprovodil starosta
Frýdlantu. Náměstek primátora
David Mánek seniory doprovázel
po celou dobu závěrečné štafety.
Další zastávkou byla Rašovka. Pak
následovaly Milíře se třetí čekající
partou, která se vypravila do
Jablonce nad Nisou. Všichni se pak
potkali ve velkém sále Centra so-
ciálních služeb, kde se mohlo za
hudebního doprovodu začít osla-
vovat zakončení sedmé dlouhé
cesty Jabloneckého škrpálu. Příští
rok se může zapojit každý senior
z Jablonecka a naskočit tak do
8. ročníku. (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 listopadovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových

aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového do-
mu nebo na webových stránkách
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Ve středu 18. září byla zahájená
další Akademie seniorů, tentokrát
s podtitulem Akademie zdraví.
Celý cyklus se bude opakovat i na
jaře příštího roku, zájemci se mo-

hou průběžně hlásit v kanceláři
volnočasových aktivit ve 4. patře. 

V sobotu 9. listopadu pořádá jab-
lonecké divadlo 17. ročník kompo-
novaného pořadu Společně nejen
na jevišti, vstupenky jsou k dostá-
ní pouze v pokladně divadla. 

V pátek 6. prosince bude v kostele
svaté Anny připravený pro jablonec-
ké seniory adventní koncert jablo-
neckého rodáka Ondřeje Rumla
Zapomenutý příběh. Bližší infor-
mace a registrace od 18. listopadu
od 8.30 hodin na tel. č. 728 616 492.

(lf)

Seniorská obálka
Seniorská obálka je od října ofi-
ciálně podporovaná statutárním
městem Jablonec nad Nisou. 

Obálky jsou distribuované přes
městskou podatelnu, ČČK a další
městské organizace. Obálka je ke
stažení na webu města, vystřih-
nout si ji můžete na následující
straně Jabloneckého měsíčníku. Ví-
ce informací o projektu jste mohli
najít na 4. straně říjnového čísla
JM. (end)

„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

5., 12., 19. a 26. 11. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení na židlích – velký sál CSS.

11. 11. /pondělí/ 13.30 hodin
Svatomartinské odpoledne – velký
sál CSS.

21. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS.

Dia club senior
Informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367

5., 12., 19. a 26. 11. /úterý/
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256

6. 11. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda o bezpečnosti seniorů
s městskou policií – velký sál
CSS. 

13. 11. /středa/ 12.51 hodin 
Procházka okolo bílé sovy
do vratislavické cukrárny, 
odjezd z konečné tramvaje.

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

27. 11. /středa/ 14.00 hodin
Program na prosinec, měření KT
– velký sál CSS.

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

28. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvořivá dílna – malý sál,
lze přinést i vlastní materiál 
– akce pro členky i veřejnost.

7. ročník Jabloneckého škrpálu, foto CSS

7. ročník Jabloneckého škrpálu, foto CSS

7. ročník Jabloneckého škrpálu, foto CSS
7. ročník Jabloneckého škrpálu, 

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

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Nepochopitelné zrušení
architektonické soutěže
na okolí přehrady
V září jste se v měsíčníku mohli dočíst o vyhlá-
šení architektonické soutěže na řešení zázemí
okolo přehrady. Vypadalo to, že se můžeme co
nevidět těšit na nové a zlepšené WC, stánky,
přístupy k vodě či třeba převlékárny a v nepo-
slední řadě zázemí pro vodní skauty, dračí lodě
a také konečně pěkné sluneční lázně. To všech-
no vyplynulo z plánovacích setkání s veřejnos-
tí. Právě projektanty všech těchto drobných ob-
jektů okolo přehrady soutěž měla nalézt.

Z inventury existujících projektů víme, že na
většinu výše zmíněných úprav neexistuje pro-
jekt. Záměr vyhlášení architektonické soutěže
schválilo v červnu tohoto roku zastupitelstvo
města 24 hlasy z 26 přítomných zastupitelů.
Přesto rada města v obměněném složení po
převratu na jablonecké radnici již vyhlášenou
architektonickou soutěž zrušila. Jak chce nové

vedení města potřebné projekty získat, když
nejtransparentnější cestu – architektonickou
soutěž – zrušilo, neuvádí. Pokud by je zadávalo
po částech jednomu autorovi, bude v podezření
z účelového dělení zakázky a obcházení zákona
o veřejných zakázkách. Pokud by je zadávalo
ad-hoc různým autorům, stěží dojde ke kon-
cepčnímu řešení, které dá prostoru jednotný
charakter, a hlavně neumožní jednoduchou
správu a údržbu. Pokud by zadalo všechny za-
mýšlené projekty najednou výběrovým řízením
dle nejnižší nabídkové ceny, stěží výsledek po-
vede ke kvalitnímu a finančně úspornému ře-
šení stavby.

Jako oficiální důvod zrušení soutěže byly ve
vyjádření náměstka Roubíčka (ODS) uvedeny
vysoké finanční náklady na soutěž i na realiza-
ci. Když jsme upozornili, že náklady na soutěž
byly panem náměstkem uvedeny nepravdivě
navýšené, bylo vyjádření z webu staženo a na-
hrazeno jiným textem. Navíc právě díky tomu,
že jsme zapojili provozovatele stánků i sluneč-
ních lázní do tvorby zadání, potvrdila řada

z nich ochotu investovat do zlepšení vlastní pe-
níze, pokud by měli dlouhodobou perspektivu
nájmu.

Od roku 1993 proběhlo v České republice
přes 600 architektonických soutěží a toto je
teprve druhá, která byla zadavatelem ukončena
v průběhu. A to navíc velmi nedůstojně. Sou-
těžící architekti byli pozváni na prohlídku mís-
ta, sjeli se (zbytečně) z celé republiky, aby jim
na místě nový náměstek pro rozvoj Petr
Roubíček (ODS) sdělil, že se prohlídka nekoná
a soutěž bude zrušena. Někteří z nich se přitom
den předem dotazovali na magistrátu, zda pro-
hlídka skutečně proběhne. Architektům, kteří
zbytečně dorazili a nebo již soutěžní návrhy
rozpracovali, vznikl nárok na odškodné. Způ-
sob zrušení soutěže tak bude pro Jablonec nad
Nisou znamenat ostudu minimálně v odbor-
ných kruzích a město bude mít problém získat
na další projekty kvalitní architekty.

Petr Klápště, 
zastupitel Společně pro Jablonec

Koncert Viléma Veverky zahájil sezonu
V pondělí 25. září byla zahájena již 22. sezo-
na jabloneckého divadla. A bylo to zahájení
opravdu zdařilé. Již poněkolikáté jsme
mohli v Jablonci vychutnat virtuozitu hobo-

jisty Viléma Veverky, který vždy dokáže ně-
čím překvapit. 

Loni si jablonecké publikum vytleskalo přída-
vek jazzového zpracování Haydnova koncertu
pro hoboj od Mariána Vargy. Tentokrát to byla
světová premiéra Ba/Rock/Jazz Concerto Best-
BeatVivaldi Martina Hyblera. Vilém Veverka má
zjevně rád tu tenkou hranici mezi klasikou
a moderními rytmy. Koncert měl velký úspěch,
přilákal nezvykle velký počet posluchačů. Mi-
lovníci klasiky si mohli vychutnat i klasického
Vivaldiho, ale zároveň je jistě potěšilo, že barok-
ní autoři nejsou nějaké nedotknutelné ikony.

Naopak jsou evidentně zajímavou inspirací
pro mladé hudebníky, kteří nás přesvědčili, jak
mají baroko, jazz a rock k sobě blízko. Velkým
bonusem koncertu bylo i následné setkání s in-
terprety. Vilém Veverka má jablonecké publi-
kum zjevně rád a díky přímému kontaktu s di-
váky si takové experimenty může právě tady

dovolit. Optimismus a zaujetí madých hudební-
ků je nakažlivý, odcházeli jsme všichni krásně
naladěni a s úsměvem. Byl to vydařený začátek
sezony. Jiřina Zahradníková

O vzniku kabelové koalice
V pondělí 5. srpna 2019 Milan Kroupa (do 17.
září ANO) vypnul městský kamerový systém,
který slouží k ochraně majetku a bezpečí jablo-
neckých občanů. V úterý 15. srpna opoziční
ODS a koaliční ANO odvolávají část zastupitelů
z vedení města. Kupodivu to není primátor
Kroupa, ale náměstek pro ekonomiku a radní
pro strategické plánování. Od 18. září má
Jablonec novou koalici tvořenou ODS, ANO
a Starosty pro Liberecký kraj. Proč vznikla no-
vá koalice a co ODS, ANO a Starosty spojuje?

Město si od roku 2009 buduje za vlastní a do-
tační peníze moderní kamerový systém. Data
jsou přenášena vzduchem, není k tomu potřeba
třetí strana, dodavatel datových služeb. Pro
městskou kasu tedy jedině dobře. Někdy v prů-
běhu vlády ODS v letech 2010 až 2018 přešly
datové služby pod firmu Grepa. Alespoň tak to
tvrdí její majitel Milan Kroupa a nepopírá to
ODS. To pro městskou pokladnu již tak výhod-

né není a znamená to, že kamerový systém je
poskytován v rozporu se smluvní dokumentací.
Od září 2018 do srpna 2019 vzešly od firmy
Grepa celkem tři požadavky za úhradu dato-
vých služeb. Tu 1,8 (září 2018), tu 5,2 (červen
2019), tu 2 miliony korun bez DPH (srpen
2019). Každopádně na tuto službu neexistuje
žádná objednávka, žádná smlouva a poskytova-
tel nevzešel z žádné soutěže! Problém má Milan
Kroupa, majitel firmy Grepa a za ODS asi nej-
více Miloš Vele (náměstek pro ekonomiku z let
2010–2018). Navíc je zřejmé, že koaliční part-
neři, Piráti a Společně pro Jablonec, pro výpla-
tu ruce nezvednou. 

V tomto dramatickém bodě se příběhy slévají
v jeden a spějeme k dramatickému finále. Tak
trochu za fanfár lokální kutálky vzniká přímo
na zářijovém zastupitelstvu nová koaliční vlá-
da. Na jedné straně majitel firmy a zastupitel,
který má inkasovat miliony a v rámci navrže-

ného vyrovnání navíc legalizovat načerno polo-
žené datové kabely. Na druhé straně zástupci
strany, která měla v dotčeném období na sta-
rosti hospodaření města – ODS. Pro obě strany
je to výhodné. Jedna strana bude vyplacena
(koaliční zastupitel za ANO a majitel firmy
Grepa), druhá strana si pojistí, že na neformál-
ní správu městského majetku není vidět (ODS).
Třetím do party jsou Starostové. Proč, to ví pou-
ze oni sami.

Symbolicky – i v osobě primátora Čeřovského
– se tak vracíme do devadesátých let. Nostalgie
není místě. Představa dalších 20 let města, ve
kterém je 22 zastupitelů z 30 ve stálém střetu
zájmů je opravdu k uzoufání. Zároveň je snad
tou nejlepší motivací pro získání dostatečné vo-
ličské podpory pro opravdu jinou a novou poli-
tiku. 

Vladimír Opatrný a Jaroslav Šída
zastupitelé za Českou pirátskou stranu

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta
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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
vchodové dfievûné 80 l + p v˘prodej.

POUZDRA od 4 500 Kã.
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 ãt, pá, so 15–20 hodin

(od ledna nová provozní doba 
st, ãt, pá 15–20 hodin)

Kavárna, vinárna, ãepované pivo
R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861

www.dverehybner.cz

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

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

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

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 MOKO·ÍN
Pozor: pfiepoãítáme a zlevníme

Vám povinné ãi havarijní poji‰tûní!
Certifikované brzdové centrum 

ATE- super ceny, 
antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin zn. DINITROL,
pneuservis – pfiezouvání pneu, 

prodej nov˘ch pneu
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2020
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

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

JAZYKOVÉ KURZY, WORKSHOPY
A SEMINÁ¤E V EDUCE!
Stále se mÛÏete zapsat 
do jazykov˘ch kurzÛ.

15. 11. workshop 
Péãe o vlasy – Domácí láznû II.

Kurzy angliãtiny pro dûti od 8 do 13 let.
www.educa-jbc.cz 

602 505 288 
info@educa-jbc.cz

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

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398, 

e-mail: info@reinstal.cz
www.reinstal.cz

âMSS STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
Spofite sobû i dûtem na budoucnost,

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

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

tel. 724 242 048
e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz

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
www.regenea.eu

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

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

JBC Trans s. r. o., Jablonec n. N.
Tel.: 736 636 585, 607 799 079

PEDIKÚRA 
PROFESIONÁLNÍ O·ET¤ENÍ NOHOU

Mírové nám. 460/6 
(nad okresním soudem)

Jablonec nad Nisou, 
tel. 723 383 334

PRODÁM GARÁÎ 
v Jablonci n. N., Ladova ul.

25retro@seznam.cz, 
608 130 537

âI·TùNÍ KOBERCÒ 
A SEDACICH SOUPRAV,

prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,
malífiské a natûraãské práce.

Kalkulace a poradenství zdarma
www.interierynovotny.cz

tel.: 604 503 848

VÁNOâNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY 
na masáÏe, celostní terapie tûla a du‰e.

Novû LÉâEBNÁ HOLISTICKÁ 
viscerální masáÏ,

napravuje funkce orgánÛ pÛsobením 
na membrány.

ODBLOKOVÁNÍ emocí, strachÛ, úzkosti
NLP, RU·, ACCESS, BARS.

Bylinná poradna.
Ráli‰ová Pavlína, 

722 937 996
Ve Studiu Fit

www.metoda-rus.cz

TRADIâNÍ âESK¯ V¯ROBCE 
zlat˘ch a stfiíbrn˘ch ‰perkÛ 

SOLITER, a. s.
P¤IJME ZAMùSTNANCE na pozici: 

 • dispeãera/ku rozpisu v˘roby 
a materiálu

 • zlatníky, stfiíbrníky
 • strojního zámeãníka, nástrojafie, 
obsluhu pro jednoúãelové stroje

 • Ïeny do lisovny a na le‰tûní 
drah˘ch kovÛ, stfiikování vosku, 

zasazování kamenÛ
V˘hodu mají pracovníci s praxí. 

Jednosmûnn˘ provoz, t˘den dovolené 
navíc, stravenky. Ohodnocení dle v˘konu

a dosahovan˘ch v˘sledkÛ. 
Profesní Ïivotopisy zasílejte:

kapounova@soliter.cz 
nebo SOLITER, a. s., NádraÏní 148/10,

466 01 Jablonec n. N.
s nadpisem na obálce ÎIVOTOPIS.

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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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

Komplexní 
účetní služby

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ KLIENTY

info@ucetnictvi-jbc.cz
tel. 733 55 29 18

www.ucetnictvi-jbc.cz


