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Léto budiž pochváleno,
chce se mi říci s klasikem. Neboť právě léto při-
náší trochu klidu a uvolnění v každodenním
shonu. Většina z nás odjíždí na dovolenou a ko-
nečně má příležitost věnovat se svým dětem bez
stresu, že když si pohrají déle, nestihnou domácí
úkoly nebo kurz angličtiny. Také si možná s pře-
kvapením všimnete, jak ty děti rychle rostou, kolik
rozumu pobraly a na co nového v tom barevném
světě zase přišly. A nejlépe se takové novinky
sdělují na výletě. 

Někdy si říkám, proč se štveme do dalekých
krajů, když často neznáme ani to, co máme tak-
říkajíc za humny. Proč nevyužít třeba víkendové
jízdenky, které se městu podařilo ve spolupráci
se společností ČSAD zařídit? Nechme doma auto,
přibalme si do batůžku svačinu a vydejme se po-
znávat Jizerky. Mají svůj značný půvab nejen
během lyžařské sezony, skrývají přeci mnohá
turistická překvapení i v létě. A pokud opravdu
nevíte, kam byste zamířili, zkuste tipy na výlety
nebo na prázdniny na webových stránkách
www.jabloneckarodina.cz.

Problém ale je, když musíte i o prázdninách do
zaměstnání, nemáte „hlídací“ babičku a školka
je zavřená, protože i tady musí proběhnout do-
volená. Letos proto přicházíme s novou varian-
tou pro vytížené rodiče – nabízíme seznam re-
gistrovaných poskytovatelů péče o předškolní

děti. A protože chceme, aby Jablonec byl skuteč-
ně městem přátelským rodině, rozhodli jsme se
přispívat na úhradu prázdninové péče i finanč-
ně. Bližší informace opět najdete na webových
stránkách města nebo jablonecké rodiny.

O prázdninách se čas tak nějak zpomalí.
Možná za to může horké počasí (pokud tedy prá-
vě vyjde), možná delší dny přinášejí pocit, že
máme více času. Takže, kdybyste měli chuť pod-
niknout něco výjimečného, mám pro vás jeden
tip. Na počátku prázdnin budou v Jablonci
a sousedním Liberci soutěžit mentálně postižení
sportovci na mezinárodních hrách Global
Games. Určitě je vaše podpora potěší. Jablonec
bude hostit tenis na Proseči, basket v městské
hale u přehrady a atletiku na Střelnici. Vstup je
zdarma, program najdete na plakátovacích plo-
chách či na oficiálních stránkách her i v Jablo-
neckém měsíčníku.

Co dodat závěrem? Snad jen – užijte si všichni
krásné a klidné prázdniny, odpočiňte si a na
podzim se plni sil vraťte opět ke svým povinnos-
tem. Školáci na Žižkově Vrchu se budou navíc
vracet do nového a krásného prostředí, protože
v září se bude otevírat škola v Pasířské ulici po
náročné celkové rekonstrukci.

Petr Vobořil
místostarosta
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Se sinicemi bojuje už několik sezon více či méně
úspěšně a různými metodami například Máchovo je-
zero, vodní nádrž Plumlov na Prostějovsku, Seč na
Chrudimsku, Skalka na Karlovarsku a mnoho dalších.
V Jablonci se však loni podařilo problém sinic poměr-
ně rychle a velmi úspěšně vyřešit až do konce koupa-
cí sezony. A to metodou elektrokoagulace. 

Charakteristika některých metod
Technologie elektrokoagulace je založena na prin-

cipu elektrolýzy vody v mobilním reaktoru tvořeném
sestavou hliníkových, železných či kombinovaných la-
mel, do kterých je přiváděn stejnosměrný proud níz-
kého napětí. 

Změnou pH (kyselosti) v blízkosti elektrod ponoře-
ných ve vodě vznikají za určitých podmínek málo roz-
pustné soli, do kterých jsou fosfáty vázány v podobě
fosforečnanu vápenato nebo hořečnato-amonného. Obě
soli jsou velmi málo rozpustné, a proto jsou vzniklé
krystalky odstraněny spolu s přebytečným kalem.

Nejčastější chemickou metodou je použití látky
PAX-18. Koagulant – polyaluminiumchlorid PAX-18 (9 %
hliníku, produkt běžně používaný pro vodárenské
účely pro výrobu pitné vody) slouží pro vysrážení
vodního květu a jeho sedimentaci ke dnu, kde se bio-
logicky rozloží. Aplikace se provádí dávkováním roz-
toku ze speciálně upravené motorové lodi, na níž jsou
instalovány vzájemně propojené kontejnery. S dobrý-
mi výsledky je tato metoda využívána například na
čištění vody v Máchově jezeře.

Chemii nahradila fyzika
Rok po úspěšném zásahu zastupitel Petr Beitl tvrdí,

že metoda elektrokoagulace je podvod. Nejde však
o neprověřenou metodu či experiment, ale o již vy-
zkoušený způsob, jak snižovat obsah fosforu napří-
klad v odpadních vodách za minimální náklady. Ale
tento princip funguje i v ostatních vodách. Nespornou
výhodou tohoto způsobu je absence dosud používa-
ných chemikálií. 

Při elektrolýze dochází k výrazné redukci výskytu
sinic a současně k částečné dezinfekci vody. Zároveň
tato metoda nemá negativní účinky na ryby a další
vyšší organismy ve vodním ekosystému. To potvrdily
i loňské zkoušky prováděné po zásahu jak v jablonecké

přehradě, tak na Máchově jezeře, kde byla elektroko-
agulace provedena v menším vzorku vody, jak vy-
plývá ze záznamů liberecké Agentury regionálního
rozvoje, s. r. o. 

Jak zásah loni probíhal?
Likvidace sinic proběhla na druhé nádrži přehrady

Mšeno loni dvakrát: 17. a 18. 7., pak 23. a 24. 7. Důvo-
dem zásahu byl fakt, že se vyskytovalo již 35 tisíc bu-
něk sinic na jeden mililitr vody, přičemž nebezpečná
hranice obsahu sinic pro zdraví člověka je 100 tisíc na
1 ml vody, pak se vyhlašuje zákaz koupání. V horkém
létě, jako například loni, při této koncentraci obsah si-
nic rychle roste. Všechny tři jablonecké nádrže jsou
spojené nádoby a hrozilo, že se sinice mohou dostat
z druhé do první a znemožní koupání na zbytek letní
sezony. 

Veškeré dotčené orgány státní správy – Liberecký kraj,
Povodí Labe, Okresní hygienická stanice – byly o tomto
zásahu předem informovány. Stejně tak i Český
rybářský svaz. Práce byly prováděny za dohledu a ná-
sledovaly dlouhodobé prověrky kvality vody realizo-
vané akreditovanými laboratořemi třeboňské společ-
nosti ENKI, o. p. s., (www.enki.cz), která se sinicemi
a ekosystémy vodních nádrží dlouhodobě a úspěšně
zabývá. 

Během všech laboratorních testů nebyl zazname-
nán žádný úhyn ryb ani jakékoli porušení ekosysté-
mu druhé nádrže přehrady Mšeno. Jediná změna,
která byla zjištěna, byl krátký výskyt mědi, který však
rychle vymizel. 

A v tomto okamžiku si kladu otázky: Proč už loni,
když zvýšený výskyt mědi ve vodě Povodí Labe zjisti-
lo, tento fakt nepředložilo veřejnosti? Proč se poplaš-
né informace objevují až po roce a ne od povodí, ale
prostřednictvím zastupitele Petra Beitla? 

Je vůbec konečné řešení?
Nikdo nezná to jedinečné a univerzální. Všichni se

však shodují na jednom – je třeba dokončit odkanali-
zování přehrady a zvláště je nutné řešit kanalizaci
z Bedřichova a Janova, odkud štolou do přehrady
proudí podstatná část vody. Nezbytné je vyčistit i dno
přehradní nádrže a odtěžit sediment. 

(fr)

Problém zvaný sinice
Sinice nejsou problémem posledních let ani jablonecké přehrady. „Jde o celoevropský
jev, o kterém se mluví od 60.–70. let, kdy do kanalizace na celém světě začala téct
voda z praček s fosfáty z pracích prostředků. A to nastartovalo rozvoj sinic,“ říká
Ivo Přikryl z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ze společnosti ENKI, o. p. s.
a dodává, že pouhý zelený zákal nepřináší komplikace. „Sinice jsou bakterie limitované
dostatkem živin, světlem a teplem a jsou velmi přizpůsobivé.“

■ Dvě otázky  
pro starostu 
Petra Tulpu

Jak to tedy bylo loni na pře-
hradě s likvidací sinic? 

Loni jsme zvolili se souhlasem
21 zastupitelů z 30 (jeden se zdr-
žel hlasování) krátkodobý způsob
likvidace sinic. Dlouhodobá opat-
ření jsou složitá a finančně nároč-
ná. Z těch krátkodobých účinných
jsou nejpřijatelnější dvě metody –
srážedla nebo elektrokoagulace.
Rozhodli jsme se pro druhou va-
riantu, jejíž aplikaci i dohled nad ní
garantovala renomovaná společ-
nost ENKI, o. p. s., Třeboň a realizo-
vala ho firma Silfor Praha. Metodu
neodmítl žádný z informovaných
orgánů, jen Povodí Labe, s. p. poža-
dovalo dodržení technologického
postupu podle podmínek uvede-
ných v dopisu z 10. 7. 2008. Garanci
provedení poskytla i Agentura regio-
nálního rozvoje, s. r. o. a vypraco-
vala celkový harmonogram prací. 

A co zprávy o zvýšeném obsa-
hu mědi?

Na podzim 2008 předalo Povodí
Labe, s. p., na žádost oddělení vod-
ního a lesního hospodářství KÚ
LK „Souhrnnou informaci a vý-
sledky monitoringu správce povo-
dí, Ekotechnologický zásah 2008“,
z níž jsme se až letos v květnu do-
zvěděli, že od července do září
proběhlo sedm měření na první,
druhé i třetí přehradě (celkem te-
dy 21). Dne 25. 7. byla ve dvou pří-
padech na hladině druhé přehra-
dy naměřena nadlimitní hodnota
mědi 32 µg/l a 36 µg/l (v mikro-
gramech na jeden litr), přičemž
povolený limit je 25 µg/l. (V sedi-
mentu na dně druhé přehrady se
nadlimitní množství mědi objevi-
lo jednou – 62 µg/l.) V hlavní a tře-
tí nádrži nebyla naměřena žádná
koncentrace. O čtyři dny později
byly hodnoty mědi vždy podlimit-
ní ve všech nádržích, stejně tak
při dalších měření byl obsah mi-
nimální až nulový.

Pro mě je směrodatný názor od-
borníků a ti příčinu jednorázové-
ho výskytu mědi zkoumají. Jejich
současné vysvětlení je přirozené –
měď se objevila na hladině zřejmě
proto, že se při elektrokoagulaci
zvířil sediment dna přehrady, kde
je měď vázána v kalech. Rozhodně
není důvod šířit poplašné zprávy
o dramatickém výskytu škodlivé
mědi či spekulovat o elektroko-
agulaci údajně posílené chemic-
kou látkou dodanou do vody. 

(fr)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Malý průtok a teplo – ráj
pro sinice

Studie na výzkum kvality vody a příčin jejího
znečištění v jablonecké přehradě nám byla za-
dána spolu s dalšími třemi lokalitami v Libe-
reckém kraji v polovině srpna 2007. Přehrada
Mšeno je poměrně podrobně sledována Povodím
Labe, a proto bylo možné dle těchto informací vy-
tvořit analýzu vývoje problému se sinicemi.

Sinice jsou bakterie, jejichž zdárný vývoj je
limitován dostatkem živin a světla. Jsou sou-
částí fytoplanktonu, a jak už to u bakterií bývá,
jsou velmi přizpůsobivé. Dokáží setrvat i něko-
lik let v nečinnosti do okamžiku, než se objeví
pro ně příznivé podmínky a dostatek živin. Do
konce minulého století se v Jablonci sinice
prakticky nevyskytovaly. Proto jejich objevení
tady vyvolalo větší rozruch než jinde. Těmi správ-
nými živinami pro ně je fosfor, teplá voda a do-
statek světla. A těch bylo v přehradě najednou
dostatek díky teplým létům a odpadním vodám. 

První závěry analýz nám řekly, že v době, kdy
nad přehradou vznikla hustá zástavba, byla na
určitý čas její kanalizace nedostatečná. A s od-
padovou vodou z kanalizace se uvolňovalo prá-
vě i poměrně velké množství fosforu do vody.
Ukázalo se však, že ani tento prvek z odpadů ve
vodě není jedinou příčinou znečištění. V nádrži
Mšeno je poměrně malý průtok vody, který
spolu s deštěm a zajímavým rozdělení nádrže
na tři části rozvoj sinic podporují. Jasná souvis-
lost se ukazuje i s prohřátím jednotlivých vod-
ních vrstev.

Teplota 15–17 °C je poměrně vysoká, udržuje
se víceméně stále u dna a je velmi příznivá pro
nastartování rozvoje fytoplanktonu. Na jaře je
voda ještě hodně prokysličená a chladná, jak-
mile se však prohřeje, s fytoplanktonem startu-
je i život sinic. 

Dříve stačila na regulaci tohoto bakteriálního
růstu i dobrá obsádka dravými rybami, které se
právě fytoplanktonem živí. V současné době
převládají v přehradě hlavně kaprovité ryby.
Nutná by však byla ryba dravá, která by kapro-
vi ujídala zooplankton a ten by pak musel více
čeřit sedimenty u dna a promíchávat vodu, čímž
by ničil příznivé podmínky pro život sinic. 

Zřejmě největší příčina současného stavu vo-
dy v přehradě je v zanešeném dně, které za-
rostlo při posledním vypuštění přehrady kvůli
opravě hráze před zhruba deseti lety. K neutě-
šenému stavu tehdy přispělo i krátké vyvedení
odpadů ze sídliště, tedy příliv živin pro sinice,
což už dnes není pravda. Když pak bylo dno
znovu zaplaveno, rostliny se ve vodě rozložily
a vytvořily bezkyslíkaté prostředí, které dříve
v přehradě nebylo. Aby však bylo možné říci, že
právě toto je ten faktor znečištění, je třeba ještě
odebrat mnoho dalších vzorků sedimentů ze dna.

RNDr. Ivo Přikryl 
odborný asistent Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích

Dvě otázky jsme položili řediteli závodu Po-
vodí Labe, s. p., v Jablonci nad Nisou, Ing.
Jaroslavu Jarouškovi:

Povodí souhlasilo loni,
stejné stanovisko dá i letos

Odmítá Povodí Labe, s. p., likvidaci sinic
použitím látky PAX-18? Jaký způsob likvi-
dace sinic tedy považujete za nejlepší?

Není to pravda. V loňském roce, kdy město
mělo stejný záměr, dostalo k tomu od Povodí
Labe, s. p., písemný souhlas v dopise z 10. čer-
vence 2008. Zde jsou uvedeny konkrétní pod-
mínky pro provedení této aplikace, ale rovněž
pro provedení metody elektrokoagulace. 

Naprosto shodné stanovisko město obdrží
v případě záměru provést aplikaci látky PAX-18
v letošním roce. 

Proč Povodí Labe neoznámilo výsledky
zvýšeného limitu mědi ve vodě veřejnosti už
loni, ale až letos?

Zásadně se ohrazuji proti tvrzení, že Povodí
Labe, s. p., oznámilo výsledky zvýšeného obsa-
hu mědi ve vodě až letos. Při provádění zásahu
metodou elektrokoagulace v loňském roce a ná-
sledné medializaci se na Krajský úřad Liberec-
kého kraje obrátila řada odborníků s dotazem,
jak je možné, že bez vodoprávního povolení
tento zásah odbor rozvoje venkova, zemědělství
a životního prostředí povolil, když je zřejmé, že
je porušován § 39 Vodního zákona. Proto nás
tento odbor dne 9. září 2008 požádal, abychom
mu předali výsledky monitoringu prováděné
v nádrži Mšeno z důvodů jednání o plnění pod-
mínek prováděné aplikace. 

Požadovanou zprávu jsme Krajskému úřadu
Libereckého kraje předali dne 2. prosince 2008.
Dále jsme ji nezveřejňovali a nikomu nepředali.
Je pouze a výhradně v pravomoci krajského úřa-
du, jak s předanou zprávou a zjištěním naloží. 

Jinak zcela zásadní otázkou však zůstává,
proč firma, která prováděla monitoring celé ak-
ce, neprovedla rozbory na těžké kovy, což je při
těchto zásazích naprosto nutné.

(fr)

Povolení nebylo nutné
Ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe, s. p.,

Jaroslav Jaroušek se zmiňuje o tom, že odbor-
níci nechápou, jak mohl být zásah proveden
bez vodoprávního povolení. Na schůzce zástup-
ců všech dotčených stran, která proběhla 14. 7.
2008 na městském úřadu v Jablonci, však bylo
účastníky konstatováno, že není co povolovat.
Proto jsme oslovili krajský úřad.

Proč nevydalo oddělení vodního a lesního
hospodářství libereckého krajského úřadu
povolení k tomu, aby loni v létě mohla být
provedena likvidace sinic formou elektro-
koagulace na vodní nádrži Mšeno?

Tak, jak nám byla tato metoda prezentována,
jsme neshledali důvod k tomu, abychom povo-
lení vydávali. Úřad může jednat pouze v me-
zích zákona. Byli jsme ujištěni, že do vody ne-
budou vpravovány žádné závadné látky a hliník
se z elektrod uvolňuje v tak nepatrném množ-
ství, že to vůbec ekosystém nemůže ovlivnit.

S odstupem času však hodnotíme, že pravdě-
podobně mělo být vedeno správní řízení (tj.
mělo být vydáno povolení). Po provedené apli-
kaci a medializaci zásahu jsme byli osloveni
odborníky, mj. panem docentem Maršálkem,
a bylo nám vysvětleno, že i samotnou elektro-

lýzou mohou vznikat závadné látky, a to částeč-
ně opotřebováním elektrod a částečně z látek
rozpuštěných ve vodě. Nicméně tímto nechce-
me naznačit, že provedený zásah byl škodlivý.

Ing. Karel Pop
vedoucí odd. vodního a lesního hospodářství 

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK

Jsem přesvědčen 
o správnosti metody

Liberecká Agentura regionálního rozvoje, s. r. o.,
zkoumá už od podzimu roku 2007 kvalitu vody
v jablonecké přehradě. Na tomto projektu spo-
lupracujeme s jabloneckou pobočkou Povodí
Labe, s. p., a s firmou ENKI, o. p. s., Třeboň. 

Dobrým, ale složitým řešením jak přehradu
vyčistit, by bylo odbahnění jejího dna nebo
alespoň odstranění vrchní živné vrstvy sedi-
mentů. Jde však o metodu náročnou jak na fi-
nance, tak na provedení. Sedimenty jsou totiž
velmi bohaté na kovy, takže problém není jen
odtěžit, ale i kam posléze uložit.

Alternativním řešením je chemická úprava.
Použít se dají srážedla, která byla využita na-
příklad na Máchově jezeře. Jde však o velmi
krátkodobé řešení na bázi železa a hliníku, kte-
ré vyčistí rekreační nádrže na jednu sezonu.
Pomocí nich se ve vodě vytvářejí sraženiny, kte-
ré do sebe strhávají jak fosfor, tak sinice. Jejich
působením horní vrstvy sedimentu zminerali-
zují, zhutní se a fosfor se tak převede do hůře
rozpustné formy. Trvalé by toto řešení mohlo
být pro hlubší vodu, to však není případ Mšena.

Negativem prospívajícím rozvoji sinic je také
krmení ryb. Lidé kapry přikrmují a ti už pak
vůbec nemají potřebu hledat jinou potravu.
Nejlevnější obrana proti sinicím je tedy preven-
ce. Ta je však pouze omezí, ale neodstraní.
V dlouhodobém horizontu by k čisté vodě v pře-
hradě vedlo vybudování čističky, která by z vo-
dy vyloučila fosfor.

Stále jsem přesvědčen, a výsledky tomu i na-
povídají, že loňský zásah metodou elektrokoa-
gulace byl úspěšný a ekosystém přehrady nebyl
poškozen, ačkoliv Povodí Labe, s. p., zjistilo
krátkodobý zvýšený obsah mědi ve vodním
sloupci. Nebyl vyhlášen zákaz koupání, neuhy-
nula ani jedna ryba. V tisku zmiňované podiv-
né chování ryb bylo způsobeno nedostatkem
kyslíku v dolních vrstvách vodního sloupce,
kde probíhal biologický rozklad mrtvých sinic.
U hladiny však bylo kyslíku dost, a proto se sem
ryby přesunuly. Zdůrazňuji, že tento logický
a přechodný jev, který odborníci očekávali, ne-
způsobil uhynutí jediné ryby. Je ale pravda, že
tento výsledek, přestože jeho dopad na ekosys-
tém není negativní, nelze zcela bagatelizovat. 

Ing. Martin Dušek
ředitel Agentury regionálního rozvoje, s. r. o. 

Slovo jsme dali odborníkům

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek
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Naše sklářství je v poslední době v krizi.
Myslíte si, že byla chyba naší země, že jsme se
v minulosti tak lehce vzdávali svých vědomos-
tí a rozdávali je každému, kdo o ně požádal?

Pravda je, že před revolucí jsme my, jako re-
publika, každého naučili všemu a nehledělo se
na důsledky. Pak jsme například po revoluci
zjistili, že strojírenské firmy, které pro nás vy-
ráběly speciální stroje dle naší dokumentace,
začaly tyto stroje produkovat pro kohokoliv,
protože tento duševní majetek nebyl nijak
chráněn. Preciosa se musela osamostatnit a ty-
to stroje si začala vyrábět sama. Nyní je sobě-
stačná a v ryze českých rukách.

Vždycky jste chtěl být tím, čím jste byl?
Přiznám se, že jako student jsem začal muzi-

círovat, hrál jsem tady s různými orchestry, na-
příklad s Láďou Bímanem a chvíli také s or-
chestrem Ladislava Bareše. A pak jsem měl
vlastní kapelu Syncom, která byla velice známá.
S tou jsme projezdili nejen blízké okolí, ale i celou

republiku. Náhodou jsme se dostali také k to-
mu, že jsme doprovázeli taneční soutěže od
mistrovství republiky až po mezinárodní soutě-
že. Ale za hranice jsme s výjimkou tehdejší NDR
vyjíždět nemohli. 

Takže se z vás klidně mohl stát muzikant?
Žádná Preciosa?

No ano, dostal jsem se několikrát do velkého
konfliktu, protože jsme jezdívali hrát od čtvrtka
do neděle, někdy jsme se vrátili až v úterý, a to
se, pravda, v zaměstnání moc nelíbilo. A nelíbi-
lo se to ani rodině.

Jaký jste hrál nástroj?
Kytaru.

A hrajete stále?
Když jsem se rozhodl v roce 1975 pro práci

v Preciose, tak se kapela rozpadla, všechny in-
strumenty jsem prodal a nechal jsem si jen sta-
rýho gibsona. Ale víc jak třicet let jsem na žád-
ný nástroj ani nesáhl. Až nedávno, když jsme se
stěhovali, jsem našel svou starou kytaru. Zkusil
jsem to – a ono to docela šlo. Dnes už mám no-
vou a opět trochu brnkám.

Kdy jste se zapojil do komunální politiky
a proč?

V ODS jsem byl v podstatě hned od počátku,
ale nebyl jsem výrazně činný. Zastupitelem
jsem druhé volební období. Někde kolem roku
2000 jsem se dostal do místní rady ODS a pak
jsem do té politiky vpadl, ani nevím jak.

Vpád to tedy byl vskutku prudký, neboť
v minulém volebním období jste už byl ná-
městkem hejtmana Libereckého kraje pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Jaké to najednou bylo?

Byla to velká zkušenost, proti podnikové praxi
něco úplně jiného. Rozdílná pravidla, práce ve
firmě je daleko tvrdší. Moc mě bavily aktivity
pro kulturu, to bylo zajímavé a krásné. Poznal
jsem mnoho lidí a zúčastnil se akcí, na které
bych se jinak nedostal. Ale protože jsem ani
v podniku nebyl krizový manažer, ale spíše ten
pro práci na dlouhé trati, věděl jsem, že čtyři
roky jsou na nějaké větší změny strašně málo. 

Co se vám tedy za ty čtyři roky zajímavého
povedlo, na co budete s uspokojením vzpo-
mínat?

Podařilo se mi pomoci několika významným
osobám s realizací jejich celoživotního díla a fi-
nancováním výstavy – a z toho má člověk ra-
dost. Vedle pravidelné podpory postupových di-
vadelních i jiných přehlídek to byla podpora
subjektů pořádajících hudební festivaly a po-
dobně. Ale z čeho mám vážně radost je to, že za
mého „náměstkování“ se mi podařilo sehnat
půl milionu korun na opravu varhan v hejnic-
kém kostele.

Ve vašem resortu byl tehdy i cestovní ruch.
Cestujete rád?

Hrozně rád. A často naprosto neplánovaně.
Jedu a kde se mi zalíbí, tam zůstanu. Se ženou
jsme procestovali kus světa a máme rádi jak
pamětihodnosti, tak přírodní krásy, a nebo jen
pozorování života v těch nejzapadlejších vís-
kách.

A kam se chystáte v nejbližší době?
Teď na chalupu do Ktové, kde se z bazénu dí-

vám rovnou na Trosky a jsem spokojený. Ještě
ale nechci úplně odejít z politického života.
Chtěl bych zůstat v obraze, přitom však uvažu-
ji o tom, že už přenechám více působnosti
mladším. 

(fr)

Antonín Schäfer  
Dnes jsem spokojený důchodce z Ktové

■ Antonín Schäfer 
Narodil se v Hradci Králové, ale jako
šestiletý se s rodiči přistěhoval do Desné
v Jizerských horách. Od roku 1958 se z něj
stal Jablonečák. Vystudoval libereckou
vysokou strojírenskou školu se specializací
na sklářské stroje. Po absolutoriu nastoupil
do podniku Preciosa, kde pracoval plných
sedmatřicet let, než odešel na místo
náměstka hejtmana Libereckého kraje.
Je ženatý, má dvě dcery a tři vnuky –
vysokoškoláka, středoškoláka a deváťáka
na ZŠ, se kterými velmi rád lyžuje. Hodně
také hrál tenis a ping-pong, loni o Vánocích
si opět koupil brusle a než začalo hustě
sněžit, tak prý pilně bruslil na přehradě.
Je členem ODS.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v červenci
97 let
Lammelová Marie a Votoček
František

95 let
Kleinová Františka

92 let
Pisarská Evženie

91 let
Branda Karel, Pečenková Anna
a Zavoral Zdeněk

90 let
Novotná Božena, Šafaříková Irma
a Vlková Marta

85 let
Hromádková A., Kinská K.,
Kocourková A., Kostlánová M.,
Kovář V., Kurková M., Lánský V.,
Smetánková H., Šanderová B.,
Šilhánová M., Třešková A.,
Tůmová E., Vrabcová A., Vršovský J.
a Zikmund J.

80 let
Bouda J., Lainerová J., Matoušová V.,
Mošna O., Pala B., Roubíček M.,
Sláma S., Soukupová L.,
Stompová M., Šťastný J., Toužilová V.
a Tvrzníková A.

75 let
Barbora J., Benešová V., Bláha K.,
Černý M., Dědeček R., Došlý O.,
Herzánová D., Hloušková O.,
Hlubučková H., Janů A.,
Kašťáková M., Klápšťová J.,
Kudrnáč V., Mrvíková O., Přibík R.,
Růžičková H., Řenčová B., Sehoř J.,
Tarabcová I., Trakal V.,
Urbanová R. a Válová V.

70 let
Bakule K., Bolech J., Čejka J.,
Dostálová K., Dušátková M.,
Duždová E., Fleková J., Holub J.,
Housková M., Jägerman J.,
Jantschová A., Janušová H.,
Kačaba J., Komňacká H., Křížová M.,
Lammel H., Machková B.,
Martetschläger H., Matějíček I.,
Matějková J., Mrázková H., Opa M.,
Prokopová M., Prousková A.,
Rösler J., Ryml K., Řezníček L.,
Sychra J., Šenkýřová L., Šmehlík L.,
Šmídková M., Vélová H., Venos J.,
Vojtěch J. a Wiesner W.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavo-
lat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne před-
chozího měsíce).

■ Výročí sňatku
Dne 27. června oslavili manželé
Annelies a Drahoš Posltovi 
zlatou svatbu.
Dne 18. července oslaví manželé
Viktoria a Jaroslav Daníčkovi 
zlatou svatbu.

S blahopřáním se připojujeme
a do dalších let přejeme pevné
zdraví a hodně vzájemné úcty
a tolerance.

Nejlepší instalatér 
je z průmyslovky
První místo v kategorii jednotlivců
učebního oboru instalatér si přive-
zl z celostátní soutěže odborných
dovedností Lukáš Pfeiffer, žák
Střední průmyslové školy technické.
Kromě teoretických znalostí musel
prokázat i praktický um, a to v ně-
kolika náročných odborných úko-
lech. Za prokázané vědomosti ob-
držel hodnotné ceny a zúčastnil se
celostátního setkání vítězů v Brně,
na kterém se sešli nejlepší z nej-
lepších z dalších učebních oborů.
Lukáš v červnu také obdržel výuč-
ní list.

Jablonecký 
lékařský triatlon 
Desátý ročník závodu v terénním
triatlonu nejen pro lékaře, farma-
ceuty a pracovníky ve zdravotnic-
tví se koná v sobotu 12. září. Zá-
vody proběhnou v plaveckém ba-

zénu v ulici Sv. Čecha a v areálu
Břízky. Propozice a další informace
jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz. 

Cesty ke zdraví 
Akce, kterou pořádá oddělení re-
habilitační a fyzikální medicíny
jablonecké nemocnice ve spolu-
práci s chatou Rozhled, se koná
v termínu 17.–20. září ve Strážném
v Krkonoších. Lektory jsou primář-
ka jablonecké rehabilitace MUDr.
Alena Svárovská, dále MUDr. Jana
Havelková, fyzioterapeutky reha-
bilitačního oddělení, a léčitelka
Zdenka Štroblová. Na akci je třeba
se předem přihlásit. Bližší infor-
mace včetně programu najdete na
www.nemjbc.cz. 

Pomáhají 
dospělým i dětem
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje má zastoupení
i v Jablonci nad Nisou. Posláním
centra je umožnit lidem se zdra-
votním postižením a seniorům
plnohodnotný život v přirozeném
prostředí. Pomáhá též zdravotně
znevýhodněným dětem začlenit se
do výuky na základních školách.
V Jablonci sídlí centrum ve Spol-
kovém domě, kde má půjčovnu
kompenzačních pomůcek, prodá-
vá baterie a komponenty ke slu-
chadlům atp. Informace získáte na
www.czp.az4u.info či na telefonu
483 356 218 a 731 653 006.

Děti uklidily 
v kapli
Žáci historického semináře ZŠ Ar-
besova, vedení paní učitelkou Ha-
nou Samkovou, zažili při fotogra-
fování mšenské kaple sv. Anny šok
při pohledu do jejího interiéru. Ne-
pořádek a špína! Rozhodnutí bylo
okamžité – s tím musíme něco udě-
lat. Kapličku poté uklidili, vyklepa-
li koberce, vyčistili oltářní prostor,
doplnili i květinovou výzdobu
a svíce. Děti si tak 1. června daly
netradiční dárek ke svému svátku.

Petr Šrámek 
ve sv. Anně  
Výstavu k životnímu jubileu han-
dicapovaného umělce připravilo
Nakladatelství UMÚN s Městským
divadlem od 11. 7. do konce srpna
v kostele sv. Anny. Petr Šrámek,
člen Asociace umělců, maluje ústy
a nohama. Protože nemůže mluvit,
vyjadřuje pocity, touhy a přání ve
stovkách zajímavých obrázků.

Global Games 2009
O tom, že od 7. do 12. července bude v Jablonci nad Nisou a v Liberci probíhat
světová olympiáda mentálně postižených sportovců nazvaná Global Games
2009, jsme již informovali. V příloze na straně VII najdete program.
Organizátoři her připravují též jedno překvapení, a to návštěvu zástupců
Klubu olympioniků, kteří přijedou své handicapované kolegy sportovce
podpořit v sobotu 11. července odpoledne. Jejich aktuální program spojený
s autogramiádou se objeví na plakátech.

Nový katalog 
ubytování
Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s., připravuje další
vydání katalogu ubytování, tento-
krát pro celý region Jizerských
hor. Obracíme se na všechny uby-
tovatele a provozovatele ubytova-
cích zařízení, aby nám pomohli
vytvořit kompletní databázi. Bližší
informace získáte v Informačním
centru, Mírové náměstí 3100, Jab-
lonec n. N., tel. 774 667 677 nebo
herkommerova@jablonec.com. 

Pohled na město 
z radniční věže
Během prázdnin bude opět pří-
stupná radniční věž. Otvírací doba

v pondělí a ve středu od 9 do 16
hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 9
do 15 hodin. Sraz zájemců každou
celou hodinu v informačním cent-
ru. Na věž vystoupáte s průvod-
cem, který vás seznámí se zajíma-
vostmi o městě. Během prázdnin
můžete ve věži zhlédnout výstavu
výtvarných prací žáků a studentů
jabloneckých škol. Vernisáž se usku-
teční v úterý 7. července v 17 hodin
ve 4. poschodí radnice před vcho-
dem do věže.

V Jablonci vyvrcholí
atletická extraliga 
Atletická extraliga – nejvyšší sou-
těž družstev mužů a žen – vyvr-
cholí 29. srpna od 11 hodin na jab-
lonecké Střelnici Mistrovstvím
České republiky družstev. Diváci

uvidí špičky české atletiky v čele
s olympijskou vítězkou a světovou
rekordmankou Barborou Špotáko-
vou, světového rekordmana v de-
setiboji Romana Šebrleho, mistry-
ni světa ve skoku o tyči Pavlu
Rybovou-Hamáčkovou, junior-
skou mistryni světa Zuzanu
Hejnovou, nejlepší současnou jab-
loneckou atletku Petru Kuříkovou
a řadu dalších. 
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Počet získaných hlasů
Libertas.cz 102 1,02 %
KDÚ ČSL 275 2,76 %
Věci veřejné 232 2,33 %
ODS 3 829 38,52 %
Suverenita 483 4,86 %
Volte Pravý blok

-www.cibulka.net 127 1,27 %
SPR-RSČ 32 0,32 %
Česká strana národně 

socialistická 13 0,13 %
Evropská demokratická strana 325 3,27 %
Strana svobodných demokratů 5 0,05 %
Demokratická Strana Zelených 57 0,57 %

Česká strana národně sociální 15 0,15 %
Národní strana 35 0,35 %
SDŽ – Strana důstojného života 39 0,39 %
Humanistická strana 14 0,14 %
Moravané 7 0,07 %
Spojení demokraté. Sdružení 

nezávislých 2 0,02 % 
Liberálové.CZ 9 0,09 %
Strana demokracie a svobody 3 0,03 % 
Nejen hasiči a živnostníci 

s učiteli do Evropy 22 0,22 %
KSČM 1 076 10,82 %
Starostové a nezávislí 

– Vaše alternativa 798 8,02 %

Strana svobodných občanů 194 1,95 %
SNK Evropští demokraté 170 1,71 %
Balbínova poetická strana 17 0,17 %
Strana zelených 162 1,63 %
Koruna Česká 13 0,13 %
Lidé a Politika 0 0,00 %
Strana soukromníků ČR 13 0,13 %
Zelení 9 0,09 %
Dělnická strana 104 1,04 %
Nezávislí 28 0,28 %
ČSSD 1 728 17,38 % 

V Jablonci nad Nisou se voleb zúčastnilo 27,43 %
oprávněných voličů.

Oddělení sociálních dávek 
se rozdělí

Od 1. července nastanou na humanitním od-
boru přesuny. V důsledku řady legislativních
změn v oblasti sociálních dávek dochází na
zdejším městském úřadu k rozdělení oddělení
sociálních dávek. Zcela nově vznikne oddělení
hmotné nouze. Jeho klienti jsou osoby v hmot-
né nouzi pobírající dávky „příspěvek na živoby-
tí“ a „doplatek na bydlení“. Toto oddělení bude
mít v kompetenci též dávky mimořádné oka-
mžité pomoci. Sídlo nového oddělení bude
v prvním patře budovy městského úřadu
v Anenské ulici č. 7; doposud bylo možné tyto
dávky vyřizovat přímo v radnici. 

Zbylé agendy zaniknuvšího oddělení sociál-
ních dávek zůstávají i nadále v prvním patře radnice.
Příspěvek na péči a dávky pro zdravotně postižené
občany bude spadat pod oddělení s novým ná-
zvem – oddělení dávek sociální péče.

(jh)

Datové schránky 
zavedeme později 

Sdělovací prostředky informují občany, že
od 1. 7. 2009 dojde k převratné změně v do-
ručování písemností veřejné moci. Člověk
neznalý skutečného stavu věci by mohl mít
dojem, že od tohoto data všechny orgány stá-
tu a územní samosprávy již nebudou známé
obálky s červeným pruhem potřebovat. 

Skutečnost je ale jiná. Jedinou pravdou je,
že ke zmíněnému datu je účinný zákon číslo
300/2008 Sb., který tento způsob komunikace
s veřejnou správou upravuje. V polovině června,
kdy vzniká tento zpravodaj, ještě nebyly vydány

prováděcí ministerské vyhlášky a nedořešena
je celá řada podstatných otázek, bez kterých
systém nejde spustit. Novela zmíněného záko-
na již byla schválena poslaneckou sněmovnou
a senátem a čeká na podpis pana prezidenta. 

Z novely vyplývá, že veřejná správa by mě-
la systém datových schránek používat od
1. 11. 2009. Do té doby úřady musí zakoupit no-
vé počítačové programy elektronické spisové
služby (dosud nebyly úřadům nabídnuty) ko-
munikující s datovými schránkami, jejichž
správu zajišťuje ministerstvo vnitra. Deseti-
tisíce úředníků v republice bude nutno vybavit
zaručeným elektronickým podpisem, pro jehož
vydávání jsou zřízeny pro celé území státu jen
tři certifikované autority, které nestíhají poža-
davky úřadů vyřizovat. Celkově bude třeba pře-
budovat systém práce úřadů a úředníky naučit
pracovat jiným způsobem. 

Náš úřad chce patřit mezi ty, které nový,
rychlejší a pro občana vstřícnější způsob
úřadování zavedou co nejdříve. Lze ale prá-
vem očekávat, že to bude až v průběhu měsíce
října 2009. Naše občany o tom budeme na těch-
to stránkách podrobně informovat. 

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu

Nepořádek není dobrou 
vizitkou

V našem městě se každým rokem vytřídí více
odpadů než v období předcházejícím. Přesto
můžeme vidět v kontejnerech na komunální
odpad stále dost surovin, které by se mohly zu-
žitkovat, místo toho ale skončí na skládce. Stačí
se jen projít po sídlištích A přitom by stačilo

udělat několik málo kroků a odložit odpady do
kontejnerů na separovaný odpad. 

Na druhé straně nás občané upozorňují na to,
kde všude je nepořádek – kolem kontejnerů le-
ží komunální odpad, lednice i nábytek. A při-
tom máme všichni tolik možností jak se zcela
zdarma odpadu zbavit – k dispozici máme přes
600 (!) kontejnerů na separovaný odpad, sběrný
dvůr k odložení nebezpečných odpadů a elektro-
zařízení a sběrný dvůr na velkoobjemový od-
pad. Přesto najdeme třeba v Plynární ulici
pneumatiky vyhozené u silnice – a přitom jen
o 400 m dál je překladiště Proseč, kde je můžeme
bez poplatku odevzdat. Nepořádek okolo kon-
tejnerů je bohužel špatnou vizitkou nás všech. 

Je ovšem i mnoho stanovišť, kde je čistota
a lidé je pravidelně uklízejí, za což jim patří po-
děkování.

(rh)

Personální inzerce

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozice 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ
ORGANIZACÍ A ROZPOČTU
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání ekonomického směru.
Další požadavky: praxe na řídící pozici ales-
poň 3 roky, dobrá orientace v právních předpi-
sech, zejména zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon o účetnictví, o ob-
cích, o dani z příjmu, praxe v sestavování roz-
počtu vítána, zajišťování problematiky řízení
organizací typu p. o., o. p. s. či s. r. o. (zejména
ekonomického řízení) výhodou, znalost proble-

matiky DPH, místních poplatků a zpracování fi-
nančních analýz výhodou, samostatnost, orga-
nizační schopnosti, flexibilita, znalost práce
s PC (Word, Excel, internet).
Nástup: dle dohody.
Informace: ředitelka odboru financí a majetku,
tel. 483 357 441, 
e-mail: vitova@mestojablonec.cz

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání, možné i vysokoškolské.
Požadujeme: základy ekonomiky a administrati-
vy, znalosti v oblasti cestovního ruchu výhodou,
praxe v problematice dotací výhodou, znalost
projektového řízení, středně pokročilá zna-
lost německého jazyka (vyšší úroveň výhodou),
dobré písemné vyjadřovací schopnosti v češti-

ně, dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet), velmi dobré organizační a ko-
munikační schopnosti, samostatnost, časová
flexibilita. 
Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvá-
ní projektu.
Nástup: dle dohody, nejlépe 1. 8. 2009
Informace: tel. 483 357 509, 
e-mail: puzrlova@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 15. července 2009

Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání,
u vedoucí funkce lustračním osvědčením
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Jak jsme v Jablonci n. N. volili europoslance

Foto Otokar Simm



(7)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2009 z města

Ohlédnutí za minulým létem
Stejně jako v uplynulém roce bude také letos

pomáhat při zajišťování bezpečného pohybu
návštěvníků v okolí mšenské přehrady Vodní
záchranná služba Českého červeného kříže
(VZS). O tom, že se jedná o opatření opodstat-
něné, svědčí některá čísla z loňského roku. 

Členové VZS samostatně nebo v součinnosti
s městskou policií a zdravotnickou záchrannou
službou zasahovali v 56 případech. Asistovali
například čtyřikrát při záchraně tonoucího,
v šestnácti případech poskytli první pomoc,
patnáctkrát řešili porušování pravidel chování,
pětkrát nevhodné chování podnapilých osob,
asistovali při sportovních akcích atp.

Letní sezona 2008 prokázala nejen význam
přijatých opatření k zajištění bezpečnosti, ale

i důležitost zásad stanovených v „Pravidlech
pro využívání vodní nádrže Mšeno“. Kladně by-
la hodnocena informovanost prostřednictvím
tabulí i úroveň poskytovaných služeb vodních
záchranářů. 

Dobrý dojem ovšem kazí vandalství a bezo-
hlednost některých návštěvníků, kteří stačili
v průběhu prvních tří týdnů ukrást z beden se
záchranným materiálem všechny míče a lana
určená k záchraně tonoucích a během dalšího
období dvakrát lana k záchranným kruhům.

Záchranáři s novým stanovištěm
Letošní léto zůstávají v platnosti již zmíně-

ná Pravidla pro využívání vodní nádrže Mšeno.
Výňatek z nich je uveden na informačních ta-
bulích, jichž zde nyní najdeme sedm, tedy

o jednu více než loni (přibyla u zátoky Cikán-
ka). U pěti informačních tabulí zůstávají bedny
s prvky pasivní ochrany, tj. záchranné kruhy
s lany. Věříme, že je letos nebudeme muset tři-
krát doplňovat. 

Novinkou je vybudování předsunutého sta-
noviště VZS u Slunečních lázní, odkud má hlíd-
ka lepší výhled na pláže i vodní hladinu. Nad
bezpečností návštěvníků bude tedy opět bdít
Vodní záchranná služba – skupina Jablonec
nad Nisou. Funguje zde již od 31. května a její
činnost bude ukončena 30. srpna. Záchranáři
zde budou přítomni denně od 9 do 19 hodin.
Kromě zmíněného předsunutého stanoviště
u Slunečních lázní mají hlavní základnu na
Tajvanu.

(jv)

U přehrady potkáte vodní záchranáře

Od března probíhá v Jablonci projekt
městské policie „Okrskář“, který se postupně
v různých variantách rozšiřuje i do okol-
ních měst. Projektu jsme věnovali přílohu
květnového měsíčníku. Jablonecké okrskáře
seženete již od července na mobilu.

Hlavním úkolem okrskářů bylo v současné
době shromáždit co nejvíce informací o svém
okrsku, ať už demografických či geografických,
vědět o významných místech, úřadech a fir-
mách. S tím souvisí spolupráce s občany v da-
ných lokalitách. „Jen pro zajímavost, od začát-
ku projektu, tedy od března letošního roku, se
okrskáři zabývali řešením 95 poznatků mimo
běžný výkon služby ve svých lokalitách,“ říká ře-
ditel MP Jiří Rulc. Zatím se podle něj osvědčilo
zavedení e-mailových schránek. „Abychom však
zlepšili a usnadnili komunikaci strážníků s ob-
čany, připravili jsme další možnost kontaktu se
strážníky-okrskáři. Od 1. července bude každý
vybaven mobilním telefonem.“ 

Strážník bude mít v pracovní době telefon při
sobě a bude tak dosažitelný bezprostředně, ne-
jen prostřednictvím operačního místa. Mimo
pracovní dobu je třeba okrskáře kontaktovat
buď prostřednictvím e-mailové schránky, nebo
telefonicky na čísle 483 312 331 a zanechat mu
vzkaz. V akutním případě pak linku 156.

Poznamenejte si kontakty na své okrskáře

1. Rýnovice – Lukášov, Šípoš Miroslav
725 059 311
okrsek.rynovice-lukasov@mestojablonec.cz 

2. Mšeno n. N, Břízky, Nigrin Luboš
725 059 312
okrsek.mseno-brizky@mestojablonec.cz 

3. Proseč nad Nisou, Vaněk Roman
725 059 313
okrsek.prosec@mestojablonec.cz 

4. Žižkův Vrch, Novák Bronislav
725 059 314
okrsek.zizkuvvrch@mestojablonec.cz 

5. Jablonecké Paseky, Vaňura Petr
725 059 315
okrsek.paseky@mestojablone.cz 

6. Kokonín – Vrkoslavice, Gilar Aleš
725 059 316
okrsek.kokonin-vrkoslavice@mestojablonec.cz 

7. Centrum města, Janáček Vlastislav
725 059 317
okrsek.centrum@mestojablonec.cz 

Okrskáři už mají mobilní telefony

Pod názvem IDOL se skrývá integrovaný do-
pravní systém Libereckého kraje. Díky tomuto sys-
tému si cestující budou moci při svých cestách po
Libereckém kraji zvolit jak dopravní prostředek,
kterým se dostanou do místa určení, tak i trasu.
A to vše na jednu elektronickou jízdenku, kterou
si nahrají na bezkontaktní čipovou kartu opuscard.
Ta umožní cestujícím využívat spoje dopravců
zapojených do systému IDOL, k nimž patří ČSAD
Jablonec n. N., Semily, Liberec a Česká Lípa, dá-
le Dopravní podnik města Liberce a ČD.

Integrovaný tarif IDOL obsahuje nejen jed-
notlivé jízdenky, ale i celou škálu časových jíz-
denek, které lze využívat k pravidelným cestám
do školy či do zaměstnání. Více informací na-
leznete na www.iidol.cz. 

Se spuštěním IDOLu končí 30. června:
• integrovaný systém JARIS; 
• prodej oboustranných jízdenek MHD; za-

koupené jízdenky lze využít do 31. 12. 2009;
• od uvedeného data lze použít čipovou kartu

ČSAD Jablonec nad Nisou pouze jako elek-
tronickou peněženku pro placení v jednotli-
vých spojích, ruší se však bonus slevy 5 %
z ceny jízdenky a bonus desáté jízdy zdarma.

Papírové průkazky jen do konce roku
Platnost papírových průkazek pro nákup

předplatních kuponů v MHD Jablonec n. N.
končí k 31. 12. 2009. Od tohoto data lze před-
platné využívat pouze prostřednictvím karty
opuscard se všemi výhodami tarifu IDOL. Žá-
kovské a studentské papírové průkazky pro
MHD Jablonec n. N. lze použít pro školní rok
2009–2010 s omezením, že platí pouze v auto-
busech MHD. Proto doporučujeme využít pro
nákup předplatních kuponů kartu opuscard,
která umožní cestovat libovolným prostředkem
veřejné dopravy v zóně Jablonec n. N., respek-
tive Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Jízdné dle podmínek IDOL platí v případě ča-
sových předplatních jízdenek vydaných s da-
tem začátku platnosti 1. 7. 2009 a později. Časové
předplatné se začátkem platnosti do 30. 6. 2009
platí dle dosavadních podmínek.

Kde kartu seženete?
Bezkontaktní čipovou kartu opuscard lze zís-

kat v předprodeji ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.
na autobusovém nádraží. Při podání žádosti je tře-
ba zaplatit 140 Kč za vydání karty, přiložit prů-
kazovou fotografii a předložit občanský průkaz
(u dětí do 15 let rodný list nebo občanský prů-
kaz zákonného zástupce). Karta bude připrave-
na k převzetí na kontaktním místě do 21 dnů. 

Představení integrovaného systému IDOL
s ukázkou odbavovacího zařízení proběhne ve
dnech 29. a 30. června od 10 do 17 hodin na
Mírovém náměstí.

(ms)

Tarifní systém IDOL platí od 1. července
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Z jednání městského zastupitelstva
21. května 2009

Kino potřebuje zmodernizovat
Digitalizace jabloneckého kina Radnice je důle-

žitý krok k udržení schopnosti konkurovat mezi
okolními městy. 

Projekt, který přijde město bez DPH na 4,7 milionu
korun, řeší kompletní přechod na digitální projekci
v kině Radnice. Jablonečtí zastupitelé digitalizaci kina
Radnice schválili s tím, že bude financována z rozpo-
čtové rezervy města.

Vzhledem k faktu, že jablonecké kino je šesté v žeb-
říčku návštěvnosti v celé České republice, je to krok
nezbytný, pokud si má tuto pozici udržet. Průměrnou
návštěvnost značně zvyšují vyprodané přímé přenosy
z Metropolitní opery, k nimž nyní přibudou i přenosy
z londýnských divadel. V současnosti je v České re-
publice již devatenáct digitalizovaných sálů dle stan-
dardu DCI a mnohé další digitalizaci realizují.
Nejnověji schválili digitalizaci svého kina Jas např.
zastupitelé v Tanvaldu. 

Město podpoří další sportovní organizace
Dvě sportovní organizace požádaly na květno-

vém jednání zastupitelů město o finance na svou
činnost. V jednom případě šlo o desetimilionovou
půjčku, ve druhém o investiční příspěvek k finanč-
ní spoluúčasti. 

Nejprve se projednávala žádost o poskytnutí inves-
tičního finančního příspěvku pro Tenisový klub ČLTK
Bižuterie Jablonec nad Nisou, o. s., ve výši 1,9 milio-
nu korun jako spoluúčast k desetimilionové dotaci ze
státního rozpočtu. Ta bude použita na přístavbu dvou-
kurtové tenisové haly. 

Dále byla na pořadu žádost občanského sdružení TJ
Bižuterie o půjčku ve výši 10 milionů korun. Jako dů-
vod uvedlo přechodný nedostatek finančních prostřed-
ků v letním období 2009 do zahájení zimní sezony.

Obě žádosti zastupitelé schválili s tím, že příspěvek
na spoluúčast bude hrazen z rozpočtové rezervy měs-
ta a půjčka na činnost splatná do 29. března 2013 bu-
de poskytnuta z rezervy tvořené dividendami z JTR.
Splátky včetně úroků budou součástí rozpočtu města
v letech 2010–2012. Zajištění úvěru je navrženo zá-
stavním právem k nemovitostem ve vlastnictví TJ
Bižuterie, o. s.

Crestyl je připraven rozptýlit všechny 
pochyby

Zástupci společnosti Crestyl management, a. s.,
generální ředitel Omar Koleilat a vedoucí odděle-
ní přípravy projektů Tomáš Klíma seznámili jablo-
necké zastupitele s aktuálním stavem rozpracova-
nosti technické přípravy projektu Obchodního
centra – Central Jablonec. Informace byla zařazena

do programu na základě požadavku zastupitelů
z dubnového jednání.

„V současné době máme stanovisko Krajského úřadu
v Liberci, že projekt je realizovatelný. Jednáme se spo-
lečností ČEZ o zabezpečení dostatku elektrické energie
a s JTR o připojení na síť CZT,“ vyjmenoval některá
jednání T. Klíma. Dodal, že mezi důvody, které by
mohly projekt zbrzdit, je právě nedostatek energie,
překážky v průběhu demolice dosavadní Jabloně a tě-
locvičny, popř. neúspěšné jednání o přesunutí spe-
ciální základní školy do jiné budovy. Důvodem by také
mohly být nepředvídatelné nálezy vzešlé z archeolo-
gického průzkumu. „Chystáme zahájení debat s obča-
ny a se sousedy budoucí stavby, protože už je o čem dis-
kutovat,“ konstatoval architekt Klíma.

Zastupitelé pak představitelům investora kladli
otázky tykající se budoucího řešení dopravy a pěších
komunikací stejně jako bezbariérovosti parku před
budovou s ohledem na zimní podmínky v Jablonci.
Co se týká bezbariérovosti, doplnila zastupitelka Jana
Hamplová usnesení o žádost úpravy vedoucí k maxi-
mální možné přístupnosti parku před budovou.
Objevil se i dotaz na osud sousoší, které stojí v sou-
časném parku. 

„U velkoprodejny Jabloň jsou dvě díla, jednak ka-
menné sousoší učitelky s dětmi, jednak červená kovová
skulptura. Teď je to na jednání s vámi, my jsme při-
praveni obě zakomponovat do projektu,“ ujistil pří-
tomné Koleilat. Podle jeho slov je společnost Crestyl
management připravena rozptýlit všechny obavy. 

Spolupráce nezná hranic
Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o., připravilo spo-

lečně s městem a Městským domem kultury Muf-
lon v Jelení Hoře česko-polský projekt „Setkávání
– tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“.
Projekt je podáván do operačního programu přeshra-
niční spolupráce 2007–2013. Pro případ úspěchu žá-
dosti o podporu z fondů EU zastupitelé schválili jeho
předfinancování ve výši 9 980 000 korun po dobu tří
let z městského rozpočtu. „Cílem je prezentovat folk-
lór, tradice, zvyky i současnou kulturu obyvatel regio-
nu jejich přeshraničním sousedům a navodit podmín-
ky pro sblížení a spolupráci aktivně pracujících spolků
a organizací,“ vysvětlila jednatelka Eurocentra Marta
Procházková a dodala, že řada akcí je časově rozvrže-
na do období 3,5 let (2010–2013).

Příští zasedání zastupitelstva
Zastupitelé města se k nejbližšímu pravidelnému

jednání sejdou až v září. Pozvánku zveřejníme v záři-
jovém vydání Jabloneckého měsíčníku. 

(fr)

■ Tentokrát se
mluvilo o přehradě

Druhé z veřejných setkání, kte-
rá pořádá v rámci projektu
„Místní Agendy 21“ jablonecká
radnice, proběhlo v úterý 16.
června v restauraci městské ha-
ly. Po tom prvním, které zjišťo-
valo potřebu zařízení typu jeslí,
se tentokrát otázky zaměřily na
veřejnou představu o podobě
přehrady. Dostavila se necelá
čtyřicítka občanů majících zá-
jem o dění ve městě a ochotných
o něm diskutovat.

Přítomným byly opět nabídnuty
čtyři otázky, prostřednictvím kte-
rých chtělo město zjistit, jaké jsou
skutečné potřeby, představy a po-
žadavky jabloneckých občanů. Jed-
noznačně vyplynulo, že si i veřej-
nost přeje zachovat ryze přírodní
ráz vodní nádrže a nepřeje si její
břehy zastavět komerčními projekty
typu hotelů, penzionů a podobně.

Druhá otázka se snažila zjistit,
zdá mají občané pocit, že kolem
přehrady je dostatek sportovišť či
zda nějaká chybí, popřípadě jaká.
Přítomní se opět shodli na tom, že
sportovní zázemí je dostatečné, jen
je třeba současná sportoviště zre-
konstruovat a také je dobře udržo-
vat. V tomto případě uváděli hlav-
ně areál Břízek a loděnici. Stejně
tak je třeba se pravidelně starat
o pláže a travnaté plochy.

Co se týká dostatečnosti občan-
ské vybavenosti, tedy toalet, pře-
vlékáren, sprch či možnosti občer-
stvení, opět většina přítomných
konstatovala, že by se jejich počet
měl zvýšit. Zazněly i konkrétní po-
známky na rozšíření počtů košů
na odpadky i psí exkrementy, kte-
ré by se neměly omezovat pouze
na okolí první přehrady. Je třeba je
umístit i kolem dalších dvou částí
přehradní nádrže. Naprostou větši-
nu hlasů však u této otázky získal
požadavek na zřízení pevného sta-
noviště městské policie, obdobné-
ho tomu, které má u přehrady zá-
chranná služba.

Zvýšení hlídkové činnosti měst-
ské policie například formou cyk-
lohlídek požadovala veřejnost také
u čtvrté otázky, jež zjišťovala míru
bezpečnosti při rekreaci u přehra-
dy. Strážníci by zde měli kontrolo-
vat majitele psů, aby své chráněn-
ce nenechávali volně pobíhat či
koupat se, dále by měli kontrolovat
automobilisty překračující zákazo-
vé značky a také pohyb motorkářů.
Občané též požadovali omezení
pohybu bruslařů na in-linech ve
Sportovní ulici, která by měla být
spíše určena jako dopravní spojka
pro obsluhu Břízek a zdejší obyva-
tele. Ale také naopak – pro bezpeč-
né sportování zajistit a kontrolovat
dodržování dopravního značení
v této lokalitě. 

Vyhodnocení tohoto setkání se
objeví na plakátech, které najdete
na stejných místech jako ty zvací,
v autobusech MHD a na www.me-
stojablonec.cz/cs/projekty/mistni-
agenda-21.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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Okna jsou vizitkou 
každého domu

Výměna oken na kulturní památce nebo na
domě v památkové zóně je nejobvyklejší a čas-
to i nejkontroverznější stavební úpravou, k níž
se orgány státní památkové péče vyjadřují. 

Opravy a výměny oken se dají provádět po-
stupně a pečlivou údržbou je možné jejich ži-
votnost také výrazně prodloužit. U značné části
domů v památkové zóně, jejichž stáří se pohy-
buje kolem sta let, jsou však okna z důvodu za-
nedbané údržby dožilá a nesplňují již tepelně
izolační nároky. A ty jsou na ně se vzrůstající
cenou energií kladeny. 

Vlastník pak nezřídka volí razantní řešení
a vymění je za zdánlivě nejlevnější a nejvýhod-
nější ekvivalent – okna plastová. Je třeba zdů-
raznit, že okna z plastických hmot jsou na pa-

mátkově chráněných objektech(tedy v celé památ-
kové zóně) naprosto nevhodná a orgány pa-
mátkové péče nejsou povolována. To se netýká
jen některých novostaveb nebo panelových do-
mů. Plastová okna nepatří na domy v historizu-
jících slozích, na domy secesní, ale ani na mezi-
válečnou architekturu. Zakazování plastových
oken není žádným památkářským vrtochem
nebo staromilstvím, ale hovoří pro něj jasné ar-
gumenty.

Okna, stejně jako vstupní dveře, jsou vizitkou
každého domu. Dotvářejí jeho architektonický
výraz a byla navržena tak, aby ladila s fasádou
včetně její barevnosti a štukové výzdoby.
Konstrukce a vzhled oken z plastických hmot
odporuje estetickým i technickým principům,
podle kterých vznikala historická architektura
Jablonce. Plastová okna nejsou autentická a je-
jich vzhled nikdy nemůže být takový jako
u oken původních. Lze namítnout, že tato okna
lze připodobnit těm dřevěným pomocí polepů.
Taková okna se pak často vydávají velmi neu-
měle za něco, čím nejsou, a celkový vzhled his-
torického domu je tím degradován.

Památková ochrana se však netýká pouze
vzhledu, tedy toho „jak to vypadá“, ale také ma-
teriálové podstaty, tedy „z čeho“ se staví. Nové
okno na objektu z přelomu 19. a 20. století ne-
může mít z hlediska památkové péče stejnou
hodnotu jako to původní. Často se jedná o vel-
mi kvalitní truhlářskou práci se spoustou ušle-
chtilých kovářských a zámečnických prvků, na
kterých lze nalézt třeba signatury dávno zmize-
lých jabloneckých firem. Bohužel ne vždy se
dají tato okna již zachránit, a pak nezbývá nic
jiného než kompletní výměna. Nejvhodnějším

řešením je nahrazení kopiemi z dřevěného ma-
sivu. Zde už ale může sehrát svou roli finanční
nákladnost, a proto orgány památkové péče při-
pouštějí použití lepených dřevěných profilů, tzv.
„eurooken“. Z pohledu památkové péče se jedná
o kompromis, vlastníkovi přináší taková okna
některé výhody, například stejné izolační vlast-
nosti, možnost osazení izolačních dvojskel, paro-
propustnost a oproti plastovým oknům přede-
vším kultivovanější vzhled.

Důležité pravidlo na závěr: při výměně oken
v památkové zóně je kromě materiálu nutné
zachovat původní velikost a rozměry okenních
otvorů, funkční členění (např. okna dvoukřídlá,
dovnitř otevíravá nelze nahradit jednokřídlými
vyklápěcími), profily rámu, křídel, příčníků
(nevhodné jsou falešné příčky zevnitř lepené),
původní profilaci a samozřejmě barevnost his-
torických oken.

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci

Městská památková zóna – III

Znak města Jablonec nad Nisou – III
Znak není jen obrázek
Význam a přednosti závazného slovního
popisu znaku ve znakovém privilegiu
(tj. blasonu) vyjde najevo při představě šíře
možností, kde je potřeba městský znak
použít. Kromě nejběžnější tiskové podoby
se znak objevuje například na městských
medailích, ve výzdobě architektury, ale také
třeba na starostenském řetězu.

Městské a obecní znaky se od roku 2000 těší
zákonné ochraně (zákon o obcích č. 128/2000
Sb., § 5). Poté byla zrušena obecní vyhláška,
která dříve otázku městského znaku řešila.
Zrušení obecní vyhlášky ale neznamená, že
městský znak již není vůbec chráněn. 

Důvod vysoké ochrany městských symbolů je
pochopitelný, neboť jde o veřejný majetek nad-

časové důležitosti. Podobně si firmy chrání svoje
obrazové značky – logotypy a ochranné znám-
ky. To, že městské znaky plní i funkce jakési
ochranné známky, však ještě neznamená, že
musí být stejně přísně udržována jejich ne-
měnná podoba. K tomu se vyjádřil již Michal
Vitanovský v předešlém dílu seriálu. 

Co tedy dělat, když je třeba znak použít v ar-
chitektonické výzdobě, v sochařském provede-
ní? S tímto problémem si musel poradit archi-
tekt Karel Winter v případě naší radnice hned
dvakrát – nad hlavním vchodem a na západní
straně budovy. Každý znak je trochu jiný, při-
tom oba vyjadřují ducha třicátých let, hodí se
k architektuře a zároveň respektují heraldické
zásady. Je přirozené, že vypadají trochu jinak,
než na původním znakovém privilegiu z roku
1906. Jiným způsobem v téže budově zpracoval
městský znak jablonecký sochař Franz Hub.
Objevuje se v reliéfní výzdobě čelní stěny velké
zasedací síně radnice. Ani tam není jablonecký
znak proveden stejně jako v privilegiu. 

Dalším názorným příkladem nemožnosti re-
spektovat obrazovou přílohu privilegia jsou
(kromě úředních razítek atp.) také medaile a jiné
ražby se znakem. V těchto případech se často
jedná o miniaturní zmenšeniny, kde by některé
detaily nešly ani při nejlepší vůli reprodukovat.
Jak je tedy zřejmé, při používání znaku se vy-
skytuje celá řada reprodukčních technologií,
které výrazně ovlivňují výsledek. 

Zvláštním případem zpracování znaku je zá-
věs jabloneckého starostenského řetězu od jab-
loneckého šperkaře Vladimíra Komňackého.
Znak je z litého a cizelovaného stříbra, zelené-
ho nefritu, modrého lapisu lazuli. Jablka jsou
ze skleněných kamenů (muglí). Stylizovaným
způsobem je zpracována i typická hradební ko-

runa. Použití kombinace přírodních i průmy-
slově vyrobených materiálů v rukách šperkaře
vytvořilo působivý celek s živou barevností. Je
zřejmé, že znak je v tomto případě značně
vzdálen privilegiu, přesto je na první pohled
srozumitelný. Přesně tak, jak to hlásají heral-
dické zásady. 

Na několika uvedených příkladech jsme uká-
zali, že smysl slovního popisu znaku je zřejmý.
Zaručuje, aby znak vždy zachovával svou „po-
dobu“ a pro rozeznatelnost obsahoval důležité
prvky a zároveň ho nesvázal do jednou provždy
stanoveného vzorového obrázku.

(bt)

Západní strana radnice Foto Jiří Jiroutek Starostenský řetěz Foto Jiří Jiroutek

Správně provedená výměna oken Zcela nevhodná úprava
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Ve dnech 29. a 30. května navštívila devíti-
členná pracovní skupina vedená starostou
Petrem Tulpou a místostarostou Lukášem
Pletichou bavorské město Kaufbeuren. Úče-
lem této cesty bylo projednání konkrétního
znění partnerské dohody mezi oběma městy.
O přípravách jsme psali v minulém měsíč-
níku.

Návrh dohody připravila odborná skupina
sestavená z pracovníků našeho městského úřa-
du. V návrhu byla zohledněna především sku-
tečnost, že Jablonec je historicky spjat s vý-
znamnou částí města Kaufbeuren – známou
čtvrtí Neugablonz. Navrhovatelé vycházeli
hlavně z přesvědčení, že po desítkách let, kdy
na obou stranách chyběla vůle a nadhled k pře-
konání vzájemných křivd a odcizení, je potřeba
udělat oficiální gesto, které vyjádří na městské
úrovni novou etapu vztahů v rámci evropské
kulturní příbuznosti. 

O tom, že neformální kontakty různých insti-
tucí a jednotlivců existují již mnoho let, jsme
psali v červnu. Teď je zřejmé, že zájmem obou
stran je, aby uzavření dohody vedlo k navázání
nových vztahů a pozitivně zapůsobilo také na
ty občany, pro něž je oficiální krok důležitý. To
je zjevné především mezi příslušníky starší ge-
nerace. 

Při navrhování dohody byly brány v úvahu
i naše novější zkušenosti s faktickou spolupra-
cí mezi partnerskými městy. Smlouvy by nemě-
ly sloužit jen jako zástěrka pro „turistiku“ ofici-
álních delegací – vždyť myšlenka partnerství
měst od svého vzniku v poválečné Evropě vy-
chází z potřeby propojovat především občany,
jednotlivce. 

Ani Jablonec, ani Kaufbeuren nejsou mimo-
řádně bohatá města; naopak – na obě nyní do-

léhá nepříznivý ekonomický vývoj, v případě
Kaufbeuren navíc doprovázený silnou vlnou
přistěhovalectví. Proto je dohoda formulována
tak, že nezavazuje města k nesplnitelným kro-
kům, ale spíše otevírá prostor a vytváří rámec
pro vzájemnou spolupráci, přičemž může na-
pomáhat při žádostech o dotace. 

Ledy jsou prolomeny

Na obou stranách se jednání zúčastnili nejen
představitelé města, ale i zástupci školství a ve-
řejných institucí. Návštěva začala v historickém
sále kaufbeurenské radnice, kde primátor
Steffan Bosse představil v zajímavé a velmi
otevřené prezentaci své město s jeho klady i stin-
nými stránkami. 

Nedávný ekonomický a sociální vývoj také u-
kazuje, jak si jsou obě města podobná (průmy-
sl, zájem o mladé rodiny, velikost). Po rychlé
prohlídce starobylého městského centra a po
společném obědě za účasti novinářů došlo na
návštěvu Neugablonz. V tamním „Jabloneckém
domě“ proběhlo jednání za přítomnosti zástup-
ců sdružení Gablonzer Heimatkreis (Jablonec-
ký domovský okres). 

Po otevřeném jednání obě strany konstatova-
ly, že ledy byly prolomeny a že v podstatě nic
nebrání tomu, aby upřesněné znění dohody by-
lo předloženo zastupitelským orgánům obou
měst ke konečnému schválení. 

K příznivému výsledku napomohly nepo-
chybně již existující oficiální i osobní kontakty,
a to i mezi „anonymními“ občany. Z veřejných
činitelů se o spolupráci již řadu let aktivně za-
sazuje kaufbeurenský místostarosta Gerhard
Bucher, na naší straně pak vzájemné vztahy
mezi institucemi podporuje místostarosta
Lukáš Pleticha. 

Ve čtvrtek 18. června schválilo zastupitelstvo
města, aby starosta Petr Tulpa dohodu o part-
nerství podepsal. Pokud uzavření schválí
i kaufbeurenští zastupitelé, přijede primátor
Steffan Bosse smlouvu potvrdit v září nebo
v říjnu tohoto roku.

(bt, os)

Podepsání dohody s Kaufbeuren 
nestojí nic v cestě

Léto má ve školních budovách zvláštní at-
mosféru. Jindy rušné chodby, kudy denně
procházejí desítky dětí a rodičů, se najednou
vyprázdní a jakoby posmutní. Ztichne i ta
tolik typická odpolední směsice tónů vychá-
zejících z jednotlivých tříd. I tahle dishar-
monie je najednou ta tam.  

Jde jen o dočasné zastavení, ale nepopírám,
že má svůj půvab i důležitost. Po tradičně vysi-
lujícím závěru školního roku je to čas, ve kte-
rém přichází toužebně očekávané odpočinutí
a myslím, že se na něj těší jak učitelé, tak i děti.
Je to dobrá chvíle k tomu, abychom se ohlédli zpět,
probrali zdary i nezdary, pokusili se poučit
a pomalu nabrali síly na nové plány a nápady.
Když se dostaví alespoň dílčí pocit uspokojení
z věcí, které se podařily, je to dobrá motivace
začít připravovat ty další. 

Zuška prožívá, myslím, dobré období. Nachá-
zí velkou a cennou oporu u rodičů, veřejnosti
i zřizovatele. A to zdaleka není samozřejmé.
Pěstovat všestranně hezké vztahy a vzájemnou
důvěru je zvlášť pro uměleckou školu nesmír-
ně důležité. Bez toho vlastně ani nelze tvůrčím
způsobem pracovat. V živé paměti zůstávají
pěkné a emocemi nabité okamžiky, které jsme
společně prožívali, když se naši zpěváci z Iu-
ventus, gaude! vrátili se zlatým úspěchem
z Budapešti. 

Obrovský pokrok udělal náš komorní sbor,
pyšnící se novým názvem „Jablonecký komor-
ní orchestr“, a velký kus práce odvedly i nehu-
dební obory. Rádi vzpomínáme na vydařené
letní odpoledne, ve kterém naše děti rozezněly
klavírní křídlo u fontánky na náměstí Dr. Far-
ského, a dalo by se vzpomínat jistě dál a dlouho.
Hezkých okamžiků a zážitků je naštěstí drtivá
většina. Kéž by jich přibývalo i v příštím škol-
ním roce. Ten už se vlastně postupně připravuje
a plán práce se začíná povážlivě plnit.

Velkým závazkem bude chystaná účast sboru
Iuventus, gaude! na největší světové sborové
události „World choir games“ v daleké Číně v létě
příštího roku. 

Pokračovat bude proces přípravy našeho dlou-
hodobého muzikálového projektu, který nás za-
městnává už téměř tři roky. Je stále v pohybu
a slibně se vyvíjí. Velice přitažlivě vypadá také
ještě čerstvý záměr připravit Vánoční mši Ja-
kuba Jana Ryby v provedení orchestru složené-
ho z učitelů, bývalých i současných žáků a přá-
tel ZUŠ, dětského sboru a samozřejmě sólistů,
s malým a prozatím utajeným překvapením… 

Nechť jsou tedy letní dny příležitostí ke znovu-
nabytí tolik potřebných sil a energie, no a v září,
až škola zase obživne a vrátí se do ní čilý ruch, se
do toho všeho s chutí pustíme.

Vít Rakušan
ředitel ZUŠ Jablonec n. N.

I múzy mají prázdniny

Foto Borek Tichý

Foto archiv ZUŠ
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Milé děti,
tak už nám to začíná… 
Je tu čas voňavého jasmínu a růží, čas kytiček pro paní učitelku a to ze

všeho nejdůležitější – období prázdnin! Však už loni jsme si povídali
o tom, jak takový čas voní. První houbovou polévkou a borůvkovým ko-
láčem. Mořem nebo jen rybníkem za babiččinou chalupou. Ale také mož-
ná špekáčkem, který si večer opékáte u táboráku.

Prázdniny nejsou ale jen moc krásné. Jsou také hodně důležité. V té do-
bě si někdy nacházíte i nové kamarády, třeba když jste s rodiči na dovo-
lené, nebo když jiné děti naopak přijedou do vašeho domu za babičkou,
dědou či tetou.

Dny jsou teď nejdelší v roce, a tak máte dost možností pozorovat, co se dě-
je venku ráno a co naopak zase večer, které květiny rozkvétají, která zvířát-
ka žijí v lese a u rybníka, co dělají kačeny na přehradě. Zkrátka je to čas ra-
dosti, a tak si ho pořádně užívejte, protože přichází jen jednou do roka.

A nezapomeňte všechny ty pěkné chvilky nakreslit na vaše obrázky.
Váš skřítek Pastelka

Hurá prázdniny!
Oceněné práce za červenec a srpen
Petr Cyprian, MŠ Kapička, Husova 3
Veronika Jandová, MŠ Kapička, Husova 3
Patrik Pakula, MŠ Kapička, Husova 3
Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Září: Máme rádi zvířata
Říjen: Večerníček
Listopad: Hračka, kterou mám nejraději

Zářijové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do pátku
7. srpna.  Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové
náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit heslem
„Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
MŠ Jugoslávská, Žlutá školka

Vůně táboráků na zahradě Žluté mateřinky v Jugoslávské ulici před-
znamenala koncem června prázdniny. Rozloučení se školáky a poslední
spaní ve školce připomnělo těm nejmenším, že už zase skončila jedna
časová etapa. Učitelky i rodiče dětem jistě vysvětlili, že vše má svůj čas
a že jedna doba střídá pravidelně druhou.

Tento úvod jsme si pro představení MŠ v Jugoslávské ulici nevybrali
náhodou. Pilířem, na kterém stojí její program, jsou právě tyto časové úseky
rozdělující rok. Čas školy, sklizně, období posvícenské, vánoční, karne-
valové, postní, májové, čas loučení a prázdninových radovánek. Takovéto
dělení roku přispívá i k příjemnému očekávání a radosti. A co víc, při
přípravě jednotlivých událostí se děti nenudí. Ostatně ne náhodou se
školní plán, vycházející z lidových zvyků a tradic, jmenuje velmi origi-
nálně „Nenuda“!

„Náměty programu pro předškolní vzdělávání vycházejí z lidových tra-
dic a zvyků. Základem jsou svátky a oslavy, jejichž kořeny jsou hluboko
v minulosti. Navazuje na odkaz lidových tradic a začleňuje to, co je v nich
nosné do dnešní doby,“ prezentuje vedení školky svou koncepci vzdělá-
vacího programu.

To, že se děti učí dovednostem i sociálnímu chování právě s pomocí od-
kazů svých předků, je velmi příjemným prvkem. Vedení zdejší školky se
rovněž přirozeným způsobem snaží i o rozvoj povahových a charaktero-
vých vlastností svých malých svěřenců.

Učí je rozvíjet komunikaci v rámci jejich přirozeného společenství,
chápat svá práva, ale také povinnosti. Podílet se na vytváření pravidel
soužití. Učit se nutným ústupkům a kompromisům, ale na druhou stra-
nu i dovednosti obhájit si svůj názor. S pomocí her, na nichž se děti učí
pravidlům úspěšné komunikace. A to není pro život málo. 

Tak pěkný čas prázdnin, děti ve Žluté školce… (red)
Patrik Pakula

Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Veronika Jandová

Petr Cyprian
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Další z osobností oceněných loni in memo-
riam městskou medailí Josefa Pfeiffera je
plukovník v. v. Oldřich Skácel. Tento rodák
z Moravy strávil v československých věze-
ních jedenáct let. Přežít mu pomohla tvrdá
výchova, sportovní založení a víra.

Oldřich Skácel se narodil 19. dubna 1908 ve
Lhotě u Vyškova. V mládí byl výborným cyklis-
tou, členem úspěšného vyškovského oddílu. Vo-
jenskou službu nastoupil v roce 1928 u 2. cyk-
listické eskadrony v Brně. Za druhé světové

války byl důstojníkem vládního vojska a účast-
nil se protiněmeckého odboje. V roce 1944 byl
se svým praporem odvelen do Itálie, kterou pak
vysvobodila spojenecká vojska. Ještě v Itálii byla
z jednotek českých vojáků sestavena první čes-
koslovenská samostatná brigáda. Po návratu do
Československa obdržel od prezidenta Beneše
vyznamenání Za zásluhy ve 2. odboji. 

Situace se však dramaticky změnila poté, co
byl opakovaně nucen k tomu, aby vstoupil do
KSČ a odmítl. Začal být sledován bezpečností
a po únoru 1948, přesně 12. 5. 1948, byl po
předchozím varování zadržen orgány Obranné-
ho bezpečnostního zpravodajství. Po více než
roce bití, trýznění hladem a žízní a pod pohrůž-
kou, že bude zničena celá jeho rodina, podepsal
tělesně i duševně vysílený Oldřich Skácel
prázdné archy papíru. Ty poté posloužily k vy-
tvoření smyšlených důkazů, na jejichž základě
byl 4. 2. 1950 odsouzen k těžkému doživotnímu
žaláři. Od trestu smrti, který byl původně navr-
hován, jej zachránily polehčující okolnosti – mi-
mořádné zásluhy při osvobozování republiky.
Během 11 let byl vězněn na Borech, v Leopol-
dově, Valdicích i Ruzyni a pracoval v uranových
dolech na Příbramsku. Celých 32 měsíců strávil
v samotce – betonové kobce o ploše 4 m2, bez
postele, převážně vstoje, ubohé jídlo dostával
jednou za tři dny. Podle spoluvězňů se jednalo
o mimořádně odolného a tvrdého člověka s vel-
kou autoritou. Ve vězení se sblížil například
s Bohumilem Vítem Tajovským, opatem želiv-
ského kláštera, se kterým se po roce 1989 setkal
i na jablonecké radnici při setkání III. odboje. 

V roce 1960 byl na základě prezidentské am-
nestie propuštěn. Při nespravedlivém věznění
a v životě vůbec mu velkou sílu dávala víra –
byl vychován v rodině hlásící se k Církvi čes-
koslovenské husitské. Významnou roli v jeho
životě hrál i smysl pro povinnost a přirozená
úcta k hodnotám – v dnešní době žel stále méně
známé ctnosti.

Po návratu na rodné Vyškovsko, kde dříve mí-
val rodinu, klid nenašel. Zůstal sám, rodiče
zemřeli, jeho manželka i s dětmi změnily jméno.
Navíc byl stále sledován StB, někteří spoluobča-
né se jej zřekli. Začal pracovat v kamenolomu
a až po dvou letech dostal svolení k přestěhová-
ní na sever Čech, na Jistebsko. Tady měla do-
mek jeho druhá manželka Julie, vdova, se kte-
rou se oženil po návratu z vězení. Pracoval
v místním JZD. V roce 1968 měl odejít do dů-
chodu, ale musel ještě dalších dvaadvacet let
pracovat, a to pod stálým dohledem StB. Jako
mnozí další pronásledovaní lidé si s manželkou
oddechli až po sametové revoluci v roce 1989.
V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta repub-
liky Václava Havla Řád Bílého lva III. třídy –
nejvyšší státní vyznamenání, a v témže roce se
stal čestným občanem Jablonce nad Nisou.
Oldřich Skácel zemřel 7. prosince 2002 ve věku
nedožitých 95 let. Rozloučení proběhlo s vojen-
skými poctami.

(bt)

S použitím materiálu od manželky Julie Skáce-
lové a z webu města.

Oldřich Skácel – dlouhé čekání na svobodu

■ Ze života Romů

V létě tradičně slavívali třetí nejdůležitější
cikánský svátek – „Odpusk“ či „Rusalja“. To
je svátek Matky Boží podle křesťanského
svátku „Nanebevzetí Panny Marie“ (15. srp-
na). A jak už to často u Romů bývá, víc než
o ideu, šlo o formu oslavy. Bývalo teplo
a mohli ho slavit venku před svými domy.
Celé dva dny a dvě noci. Proto se na tento
svátek Romové těšívali nejvíce. 

Jak to však pro změnu až tak přesně u Romů
nebývá, neslavilo se pouze Nanebevzetí, ale i ji-
né lidové svátky „srpnových“ svatých. Jablo-
nečtí Romové podnikali, podle zvyklostí z do-
movských krajů na východě, často poutě ke
svaté Panně Marii, které se konají dodnes vždy
na sv. Annu – 26. července. Proto v létě v tuto
dobu jezdili domů na Slovensko. I když se už
dnes pouto s vírou a církví vytrácí, jedno zůstá-
vá: srpen je pro Romy měsícem hudby a oslav!
A hudba – ta provází každého Roma bez rozdílu
věku, vzdělání a majetku celým životem. Od
narození až po samotnou smrt.

Na Slovensku jsou Romové velmi těsně svá-
záni svojí hudbou. Téměř v každé rodině bylo
vždy několik muzikantů. Ti nejlepší se hudbou
i živili, a to předváděním svého muzikantského
umění v nejbližších městských restauracích
a barech. Na vesnicích bylo tradicí, že při všech

bálech a slavnostech hráli cigáni. Maďarská
svatba bez cigánské kapely – něco takového bylo
nemyslitelné!

Hudební festivaly
Od roku 1970 došlo na území Československa

k organizování prvních Romfestů. K prvním
patřil ten ve Strážnici, kterého se zúčastnilo více
než deset tisíc diváků. Mezi účinkujícími byli
v té době mediálně známí a populární romští

hudebníci Antonín a Věra Gondolánovi, Anička
a Josef Fečovi nebo skupina Roma Štar. Po sa-
metové revoluci uspořádali bratři Ščukové me-
galomanský festival – a kde jinde, než ve Stráž-
nici. Na něm se 30 000 diváků představily na tři
stovky romských hudebníků. 

Postupně začali milovníci romské hudby po-
řádat v letních měsících hudební festivaly ve
všech koutech České republiky. K nejvýznam-
nějším patří festivaly v Rožnově pod Radhoš-
těm, na zámku Svojanov, v Karvinné, ale i u nás
v Jablonci nad Nisou. 

V letošním roce se v Praze konal již 11. ročník
světového festivalu romské kultury, kde před-
vedlo své hudební a taneční umění kolem tří
set hudebníků a tanečníků z celého světa. K na-
šim nejznámějším romským hudebníkům patří
například Věra Bílá, zmínění sourozenci Gon-
dolánovi, Vladimír Demeter, Jan Ačo Slepčík,
Marek Balog, Gejza Horváth. Z hudebních sku-
pin to jsou Gypsy.cz, Gulo čar, Bagárovci, Terne
čhave, Bengas anebo také Cindži renta z České-
ho Krumlova.

Když se řekne romská hudba, pro každého
Roma je to především romská hudba a tanec.
Pro většinu z nich chleba a sůl romské duše.
A srpen je měsícem festivalů založených na
dávných kořenech.

Anna Cínová, Lukáš Pleticha

Romové v létě hrají, tančí a slaví

S Bohumilem V. Tajovským 
na jablonecké radnici
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Surovina Jizerské hory / Krkonoše 
Rytina Eduard Benda, Jablonec
Bezbarvé sklo zdobené červenou lazurou, 
ryté – celoplošný motiv Čtrnácti svatých
Pomocníků, výška 10,7 cm. 
Z výstavy a publikace Zázračné prameny.

Eduard Benda (1819–1901) pocházel z rodiny,
která se v Jablonci věnovala ryteckému řemes-
lu od konce 18. století. V jabloneckém muzeu je
z jeho prací uložena číše zdobená žlutou lazu-
rou s rytinou Poslední večeře Páně a rytina Čtr-
nácti svatých Pomocníků na červeně lazurova-
né číši z počátku druhé poloviny 19. století. 

Benda, od roku 1839 člen jabloneckého
Střeleckého sboru a nakonec jeho vrchní lovčí,
je jako rytec skla uváděn ještě v jabloneckých
adresářích z devadesátých let. Je tomu však
pouze v částech soupisu obyvatel podle jmen
a trvalého bydliště, v přehledu podle profese již
chybí. Aktivně se tedy řemeslu patrně nevěnoval.

Naposledy je jako činný rytec skla uveden v jab-
loneckém adresáři z roku 1883, kdy mu bylo
šedesát čtyři let. 

Po polovině století se věnoval rytí skleněných
přívěsků (medailonů), od konce šedesátých let
též nákladnickému prodeji drobných skleně-
ných kamenů a perliček, které nechával brou-
sit, či výrobě a prodeji vinutých knoflíků (se
synem Adolfem Bendou, 1845–1878, autorem
první jablonecké vlastivědy „Geschichte der Stadt
Gablonz und Umgebung“, vydané v roce 1877).
Od sedmdesátých let se zabýval rytím dekorů
do skleněných knoflíků. Manželkou Eduarda
Bendy byla Agnes Ludwigová (1819–1899) z Jab-
lonce, která mu porodila devět dětí, čtyři dcery
a pět synů. Po celou dobu bydleli v domě č. p. 232
na samotě zvané Hahn (od slova Hain, tj. les)
číslo 1, později Berggase 36, dnes Horská ulice.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Číše – Čtrnáct svatých Pomocníků, 1850–1860

Foto Tomáš Hilger

V květnovém čísle Jabloneckého měsíčníku
jsme psali o Máchově parku na Mühlfeldově
výšině. Tentokrát se zmíníme o jiném dříve
oblíbeném místě korzujících Jablonečanů. Je
jím tak zvaná Markovského výšina, parkové
prostranství mezi nynější Nerudovou, Bou-
sovou a Panenskou ulicí.

Ještě v 19. století se tyto parcely nacházely na
samém okraji města a téměř navazovaly na
souvislé lesní porosty v sousedství dnešního
Srnčího dolu. Tehdy byla Markovského výšina
pouze jedním z řady míst v katastru města, od-
kud byl dobrý rozhled na kotlinu Nisy. Avšak
počátkem 20. století začala v tomto prostoru
rozsáhlá výstavba, která se postupně rozšířila
až k někdejším městským jatkám. Ta byla po-
stavena v roce 1888, přičemž na starších mapách
je v této lokalitě uváděn nápis „Wasenmeister“,
což svědčí o tom, že zde kdysi sídlil obecní po-
hodný a že se skutečně jednalo o okraj města.
Ras totiž směl provozovat svoji živnost vždycky
mimo vlastní město.

Uprostřed této moderní vilové čtvrti zůstal
nezastavěný pozemek, který vlastnil místní pasíř

Anton Markovsky. Podle něho bylo návrší nazý-
váno Markovského výšina, přičemž najít může-
me i lokální název „Zappe-Ruhe“, tedy „Zappe-
ho odpočinek“. Dnes už nevíme, jestli šlo o dva
názvy pro jedno návrší, nebo jestli „odpočinek“
byl jedním z míst na popisované výšině.

Známé ale je, že se šlechetný Markovsky roz-
hodl svůj pozemek velkoryse darovat jablonec-
kému Okrašlovacímu a výsadbovému spolku,
který zde v roce 1901 zřídil další park. Ten byl
v letech 1903 a 1908 ještě rozšířen o další díly
až na rozlohu 8 456 m2. Zhruba uprostřed par-
ku byl vztyčen jednoduchý žulový balvan, který
byl obklopený menšími kameny. Nápisy byly
z pomníku v minulosti bohužel odstraněny, ale
dá se předpokládat, že se jednalo o oslavu dárce
a zhotovitelů parku. 

Rozsáhlý park byl na okrajích postupně za-
stavěn rodinnými domky i většími objekty s ob-
chody a garážemi. Do dnešní doby zůstaly
z pěkného místa k odpočinku pouze vzrostlé
stromy a cesty, ale vyhlídka umožňující pohled
na město díky zástavbě zanikla. Nyní je důleži-
té nedopustit, aby případná další zástavba park
zlikvidovala úplně. 

Jak se můžeme dočíst v publikaci Petra No-
vého „Historie a současnost podnikání na Jab-
lonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku“, firma
„Anton Markovsky’s Sohn“ (A. Markovského
syn) zaměstnávala ve dvacátých letech minulé-
ho století na 70 dělníků. Později se nástupci sta-
li Rudolf a Emil Markovsky, kteří firmu dále
rozšířili a výrobu úspěšně přeorientovali na
kuchyňské zboží.

Markovského i Mühlfeldova výšina jsou zají-
mavými příklady toho, jak se Jablonec postup-
ně stával městem zeleně; dnes bychom řekli
„zahradního města“. Ačkoliv pozemky a sta-
vební parcely byly i v minulosti mimořádně
cenné, přesto se našli lidé, kteří je věnovali za
účelem všeobecného prospěchu, bez ohledu na
možný vlastní zisk.

A tady si kladu otázku: Dokážeme se dnes
chovat obdobně nebo městskou zeleň postupně
zničíme kvůli stavbám garáží a podobným stav-
bám?

Václav Vostřák

Markovského výšina

Foto Siegfied Weiss

Výřez z plánu Jablonce n. N. kolem r. 1900
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Vždycky mě zajímalo, jestli tvorbu umělce nějak
omezuje fakt, že je i pedagogem. 

Ono záleží na každém člověku individuálně. Mě učil
profesor Libenský, a to byl vynikající pedagog a ne-
méně vynikající umělec. Ale nejsme všichni takoví.
Vím, že v mém případě skloubit obojí dohromady do
určité míry jde, ale je to strašně namáhavé. Něco prostě
musíte vždycky dělat pořádně, škola na nic nepočká,
tam to spěchá, takže pak vlastně počká ta tvorba.

Cítil jste se tedy nějak omezen?
Práce se studenty je úžasná. To je krásná věc a při-

znávám se, že jsem se na ni těšil. To byl i pravý důvod,
proč jsem do školy vstoupil. Ale jsem i obklopen skvě-
lými kolegy. Pokud člověk není úplně pohlcen škol-
skou tématikou, tak mu práce v naší škole přinese
mnoho inspirace. Z každé výuky studentů si vlastně
denně výtvarník něco odnese. Člověk se před studen-
ty musí nějakým způsobem chovat, musí se k nim
chovat, aby ho brali. Je třeba myslet na mnoho věcí. 

Litoval jste někdy svého rozhodnutí začít vyučovat?
Když jsem přemýšlel o budoucnosti, nikdy jsem ne-

počítal s tím, že bych učil. Ale když už jsem se na to
dal, nelituji. Podařilo se nám ve škole udělat hromadu
práce, založili jsme vyšší odbornou školu a nový stu-
dijní obor propagační grafiky. Pravda ale také je, že se
už v té škole pohybuji poměrně dlouhou dobu a mys-
lím si, že už je příležitost i pro mladší.

Umíte si představit, že byste odtud odešel? Je to
kus života, který necháte za sebou.

Jasně, umím. Jsem tu osmnáct let, s odchodem ze
školy můj život nekončí a můžu se věnovat tomu, co
jsem studoval. Přece jen bych ještě chvilku rád praco-
val jako výtvarník. 

Souvisí vaše myšlenky na odchod nějak s tím, že
situace uměleckého školství není v současné době
zcela růžová?

Ne. V každé době člověk vnímá věci, které nejsou tak
zcela růžové. S odstupem času pak všechno vypadá

jinak. Jen si myslím, že už jsem hodně dlouho půso-
bící ředitel a zkrátka – jednou to přijde. Ale pravda ta-
ké je, že máme před sebou ve škole mnoho nových
projektů, tak můj odchod do důchodu nebude ještě
nějakou dobu asi reálný.

Herci před sebou mívají vysněnou roli. Máte vy
téma, které byste si jednou chtěl udělat?

Přeji si, abych mohl večer usínat a myslet na nějaký
můj výtvarný problém – ať v obrazu, nebo v medaili –
a když se ráno probudím, abych na to navázal. 

Jste velmi úzce spojený se zdejší mincovnou. Na
čem nejraději jste s ní spolupracoval? 

Spolupráce s mincovnou vůbec je velká radost. Nejen
pro mě, ale i pro kolegy a pro řadu našich absolventů,
kteří se proslavili například prostřednictvím soutěží
České národní banky na pamětní mince. Díky této
spolupráci jsem dostal velké příležitosti realizovat
krásné medaile. A mezi ty nejkrásnější patří portrétní.

Přesto tou zásadní pro mě vždy zůstane medaile k otev-
ření České Mincovny, i když na té portrét není. Pak si
namátkou vzpomínám na dvě medaile pro mistra svě-
ta ve Formuli 1 Mika Häkkinena – to byla fantastická
a napínavá práce. Velice náročná. Zážitek pak pro mě
bylo osobní setkání s Häkkinenem a jeho ženou, jíž
naše škola navíc vytvořila i šperk. Krásné byly medaile
pro Jana Železného a Martina Doktora, nádherná byla
práce na medaili po smrti Olgy Havlové pro její nadaci.
Nebo ta s portrétem prezidenta Václava Klause, s nímž
jsme se setkali spolu s panem Vízkem, ředitelem České
Mincovny, a neplánovaně strávili hodinu při kávě
v jeho pracovně. Práce pro mincovnu mi umožňovala
setkání s velice zajímavými lidmi, s kterými bych se
jinak nepotkal. 

A nádherná práce byla pro město na medaili Josefa
Pfeiffera. To bylo nesmírně náročné po stránce reali-
zační, jelikož šlo o velký průměr, a to už přestává le-
grace. A bezvadné bylo, že jsme se jako škola mohli
na této medaili podílet po stránce patin, neboli povr-
chových úprav. To svědčí o tom, že máme s Českou
Mincovnou skvělé vztahy nejenom osobní, ale i ty na
úrovni školy.

(fr)

Jiří Dostál 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Spolupráce s mincovnou mi přinesla krásná setkání
Když jsem přicházela k ředitelně jablonecké uměleckoprůmyslové školy
a vyšší odborné školy, přivítala mě na dveřích výstražná dopravní značka
zobrazující postavu na motocyklu. „To mi namalovali studenti, když byli
na malovacím soustředění v jihočeské obci Brloh – něco jako pozor, řediteli,“
komentoval ji s úsměvem Jiří Dostál, výtvarník, významný medailér a ředitel
školy. A od toho okamžiku se začal odvíjet náš rozhovor.

■ Naši jubilanti
v srpnu
95 let
Lédlová Vlasta

93 let
Šulcová Marie

92 let
Štefánová Marie

90 let
Maternová Anna, Pěničková Katarina,
Plachý Miroslav, Sůvová Edita
a Tuzarová Marie

85 let
Buchtová K., Daranská A., Johnová E.,
Jukl Z., Kosinková H., Kudrna V.,
Kutilová M., Maryšková M., 
Nýdrlová O., Seligerová D., Víšková J.,
Vojtěchová V. a Vondráček R.

80 let
Čuba J., Džobáková A.,
Frantalová H., Gálik F., Havlíková J.,
Houžvičková M., Kleplová V.,
Kodejš F., Kowář E., Kučerová A.,
Novotný V., Poloprutská E.,
Poznarová L., Rösslerová H.,
Semeráková M., Svoboda V.,
Tegkelová J., Váňa O. a Vokounová J.

75 let
Berka J., Brožová V., Fišerová H.,
Gabriel M., Horáčková R., Chmela-
řová Š., Kastnerová J., Kinterová O.,
Klouzek J., Kolařík Z., Kondášová M.,
Kopecký V., Krylová M., Mašek V.,
Matuška J., Mazánek R., Mostecký P.,
Pekař L., Prokešová A., Puky J.,
Rotterová Z., Ryšánek V., Sádovská A.,
Slavětínská V., Svrčinová M., Šenkýř J.,
Štryncl J. a Trepera V.

70 let
Bočková D., Brandejský J., Bublová M.,
Cypriánová S., Čižmárová A.,
Dvořáčková A., Gärtnerová K., 
Görner J., Halamová I., Hanzlíková V.,
Hartlová J., Hejda J., Hejna F., 
Hloucal J., Horák J., Jaško J.,
Kadič V., Kobližek M., Kohoutová V.,
Kolková J., Kopalová E., Kortus S.,
Kovářová R., Löwová A., Mach O.,
Marková E., Merunka M., Ottová Z.,
Pňakovič J., Poulíčková M., Rakouš F.,
Řiháková K., Skrbková S., Sládková V.,
Solařová D., Šafář J., Šimlová H.,
Šimonová E., Škrabálková J.,
Škývarová J., Špala V., Tarantová H.,
Timpel H., Valeš J., Vojtíšek J., Weiss K.
a Zadrobilová J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

Pokud si nepřejete být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, můžete napsat
do redakce JM nebo zavolat na tele-
fonní č. 483 357 292, H. Roudná
(vždy do 10. dne předchozího měsíce).

■ Vítání dětí
13. 6. 2009
Sofie Tomešová, František Fiala, Martin
Grech, Matěj Novák, Pavel Novák,
Kristýna Brodská, Mikuláš Kulda,
Tomáš Haller, Jan Bulva, Karolína
Husnik, Zdeněk Doubrava, Nicol
Kolovratníková, Matyáš Poličanský,
Lukáš Vala, Tereza Koralová, Lucie
Bílá, Vojtěch Smitka, Elisabeth
Zappová, Karel Kristián Bobota,
Eliška Drdová, Daniel Mlejnek, Bára
Pospíšilová, Tomi Borka, Kamila
Pospíšilová, Michaela Holečková,
Natálie Reinlová, Nela Huttová,
Lucie Prokopová, Markéta Malátová,
Magdalena Feige, David Schleith, 
Šimon Krátký, František Skrbek,
Natálie Jandová, Eduard Schaab,
Viktorie Hnídková a Lukáš Hladil.

Foto Jiří Jiroutek

Setkání s prezidentem Václavem Klausem
Foto Otokar Simm
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Bílý Potok (ČD) – chatový tábor – vodo-
pád Černého potoka (3,5 km) – Kozí stezka –
Štolpišská silnice (6 km) – U Tetřeví boudy
(7,5 km) – vodopád Štolpichu (8,5 km) – Fer-
dinandov (11,5 km) – Hejnice, ČD (13,5 km).

Deštivé počasí v Jizerských horách není nic
výjimečného a většinou nás to při něm ven moc
neláká. Zkusme ale nepřízně počasí využít! Za
déletrvajícího nebo vydatného deště se z jizer-
skohorských potoků stanou dravé bystřiny
a překvapí nás svojí divokostí. Proto směřuje
náš tip na výlet ke dvěma největším zdejším vo-
dopádům – na Černém potoce a Velkém Štolpi-
chu.

Od vlakového nádraží nás povedou zelené
značky. Za mostem přes Smědou se vydáme po
levém břehu řeky a brzy odbočíme vlevo k cha-
tovému táboru. Odtud cesta zvolna stoupá
k hradbě lesů. Tady se již přiblížíme k ústí rok-
le Černého potoka; za rozvodněného stavu ho
uslyšíme ještě dříve, než ho spatříme. Potoky
stékají ze strmých svahů i tam, kde je za pěk-
ného počasí nenajdeme. Brzy dorazíme k od-
bočce prvního vodopádu. Po deseti minutách
stojíme u prahu Černého potoka, přes který se
řítí hnědé rašelinné vody a vodní tříšť se přidá-
vá ke kapkám deště, aby nás důsledně zkropila.

Vrátíme se na odbočku a v několika zákru-
tách stoupáme širokou cestou. Ta se ale náhle
promění v kamenitou a strmou Kozí stezku.
Dávní stavitelé tady přerušili budování náročné
cesty a už v něm nikdy nepokračovali. Zhruba
po půl hodině dojdeme na známou Štolpišskou
silnici, kde odbočíme doprava k rozcestí Na
Žďárku (odtud červené značky). Deštivé počasí
bývá zárukou, že tady nebudeme muset uska-
kovat před cyklisty.

V roklině Štolpichu odbočíme ze „silnice“ do-
prava přes dvě dřevěné lávky a trochu krko-
lomněji sestoupíme k vodopádu na Velkém (též
Černém) Štolpichu. Vyhlídka s kovovým zábra-
dlím nám umožní sledovat přírodní divadlo z té
nejtěsnější blízkosti. Je-li sucho, nacházíme
zde spíš peřeje než vodopád, teď se ale korytem
valí rozběsněný živel. Naše putování dál sledu-
je tok Štolpichu, jehož hukot nás spolu se žlutý-
mi a posléze zelenými značkami doprovodí až
do Ferdinandova. Odtud dojdeme po silnici do
blízkých Hejnic. Dobrá obuv a vhodné oblečení
nám umožní túru absolvovat bez větších potíží.

Doporučujeme mapu Jizerských hor 1 : 25 000,
3. vydání, 2008.

(os)

Když v Jizerkách prší…
■ Tip na výlet

Vodopád Štolpichu
Foto Miroslav Deml

Druhou červnovou sobotu bylo chladné
ráno a po obloze se ještě honily šedé mraky.
Na Horním náměstí se již před půl osmou
scházeli u autobusu ČSAD zájemci o výlet
do partnerského města a okresu Jelení Hora.
Městský úřad pro ně připravil zájezd pořá-
daný při příležitosti oslav deseti let existence
Powiatu (okresu) Jelenia Góra. Nakonec se
sešlo 37 účastníků majících chuť poznat něco
více než tamní tržiště či obchodní domy. 

Prvním cílem byl dřevěný kostelík Wang, sto-
jící v nejvyšší části turistického střediska Kar-
pacz. Značně rušné městečko leží na severní
straně Krkonoš a je východiskem k túrám na
Sněžku či k lanovce na Kopu, odkud je to na vr-
chol už poměrně blízko. Wang ale není jen sta-
robylou evangelickou svatyní přestěhovanou
sem z jižního Norska. Je obklopen i horským
hřbitovem a je v současnosti jakýmsi poutním
místem mnoha Poláků, Němců i Čechů. Obloha
se mezitím dokonale vyčistila, čímž kouzlo to-
hoto místa ještě vyniklo.

Cesta od Wangu do lázní Cieplice, jež byly
další zastávkou, vede krkolomně úzkými silnič-
kami s mnoha zákrutami. Při vyhýbání protije-
doucím busům měl náš řidič dost příležitostí
předvést svoji brilantní práci. Poklidné městečko
Cieplice, které je od roku 1975 jednou ze čtvrtí
Jelení Hory, vyniká rozlehlými parky, schaff-
gotschským palácem na náměstí Piastů, zají-
mavé je i muzeum s bohatou sbírkou ptáků
a motýlů. 

Po prohlídce Cieplic se autobus s účastníky
vydal do Jelení Hory. Na dokonalou prohlídku
města ovšem krátký čas nestačí, neboť paměti-
hodností tady je k vidění víc než dost. A tak si
většina z nás prošla pěší zónu, navštívila Rad-
niční náměstí (Plac Ratuszowy) či velkolepý
kostel sv. Kříže, který nabízí místo čtyřem tisí-
cům (!) sedících návštěvníků… 

Poslední zastávka byla naplánována na jele-
nohorském letišti, kde polští přátelé slavili de-
sáté narozeniny okresu. Při příjezdu dul silný
vítr, který k účastníkům přinášel zvuky příjem-
ného džezíku. Ten vycházel z pódia, kde zrovna

vystupovala jablonecká zuška s pořadem mo-
derovaným Vítem Rakušanem a opodál se
k projevu již chystal starosta Petr Tulpa. Mezi
několika stánky, z nichž většina byla obsazena
výrobci z Čech, nechybělo ani jablonecké „íčko“.
Atmosféra zde tedy byla skoro „domácí“.

Zdálo se, že účastníci odjížděli domů spoko-
jení. Podobné akce do partnerského Budyšína
a Jelení Hory bude městský úřad pořádat i na-
dále (dvakrát do roka). Sledujte proto nabídku
v Jabloneckém měsíčníku.

(os)

Za poznáním partnerského okresu

Radnice v Jelení Hoře
Foto Otokar Simm

Kostel Wang se Sněžkou
Foto Otokar Simm

Palác Schaffgotschů v Cieplicích
Foto Otokar Simm
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Čenovský Vít
Rumunské pastorále: 
inspiromat nejen pro cyklisty 
Kniha pro ty, kteří vymění jistotu
západního cestovatelského blaho-
bytu za mírnou nejistotu balkán-
ského typu.

Kraus Ivan 
Muž na vlastní křižovatce
Pokud se domníváte, že nelze brát
vážně vše, co se tvrdí, tiskne a vysí-
lá, pak můžete bez rizika sáhnout
po této knize.

Tos přehnal, miláčku…
Tématem povídek jsou milostné
vztahy poznamenané nevěrou, ma-
lými i velkými konflikty, nesoula-
dem i rozčilujícími stereotypy. Nad
tímto tématem se zamýšleli M. Vie-
wegh, I. Obermannová, V. Nosko-
vá, J. Rudiš, P. Brycz a další.

Oddělení pro děti a mládež

100 hvězd rock & pop 
Portréty nejznámějších 
osobností historie populární
hudby 
Kniha vás provede zákulisím popu-
lární hudby a představí nejvý-
znamnější skupiny a interprety, jako
jsou M. Jackson, Prince, Madonna,
T. Turner, Rolling Stones, U2, De-
peche Mode, R. E. M. atd.

Studovna

1000 přírodních divů
Tato nádherná obrazová publikace
představuje nejznámější a nej-
zvláštnější přírodní zázraky, z ni-
chž většina je součástí přírodního
dědictví UNESCO. 

Multimediální oddělení

Viewegh Michal
Krátké pohádky pro unavené
rodiče
Není to však běžná kniha pro děti,
autor myslel i na odrostlé čtenáře
a do textu opatrně vmísil různé
dvojsmysly, narážky a vtipy, které
děti neodradí a rodiče, čtoucí svým
dětem pohádky, pobaví. 

Rodinná víkendová jízdenka
MHD
K dispozici jsou dvě varianty: za
52 Kč pro jednu dospělou osobu
a až dvě děti (1 + 2), za 66 Kč pro
dvě dospělé osoby a až tři děti (2 + 3).
Jízdenky jsou platné v jablonecké
síti MHD od 14 hodin v pátek do
24 hodin v neděli a jsou přenosné.
Zakoupíte je v turistickém IC nebo
v předprodejní kanceláři na jablo-
neckém autobusovém nádraží.

Zlevněné knihy
Kvalitní obrazové publikace za
sníženou cenu 490 Kč.
Jizerský rok
Čtyři roční období v přírodě Jizer-
ských hor od Jana Veselého.
Kouzelný Český ráj
Výpravná obrazová publikace Sieg-
frieda Weisse.

Fenomén Ještěd
Ještěd jako symbol lidského umu,
píle a odvahy od Jiřího Jiroutka.

Nové mapy
Jizerské hory (Žaket) 1 : 65 000,
cena 89 Kč
Cykloturistická mapa, jež odolá
extrémním povětrnostním pod-
mínkám.

Jizerské hory, Český ráj (Shocart)
1 : 100 000, cena 59 Kč.
Přehledná mapa značených turis-
tických tras, cyklotras a památek.

Mapa známkových míst 2009,
cena 40 Kč
Nová mapa míst, kde si můžete za-
koupit oblíbené dřevěné turistické
známky. 
Počet známkových míst se blíží již
téměř 1 700.

■ Informační centrum nabízí 

Ze dvou organizací vzniklo
Centrum sociálních služeb
Sloučením příspěvkových organizací města Sociální služby a Spolkový dům vznikla
k 1. 1. 2009 nová organizace s názvem „Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.“
O tom, co tato změna přinese, jsme si povídali s její ředitelkou Lucií Stanickou.  

Co si má obyčejný člověk pod názvem Centrum
sociálních služeb představit? 

Centrum sociálních služeb (dále CSS) zajišťuje pe-
čovatelskou službu v domech zvláštního určení, tzv.
domech s pečovatelskou službou (dále DsPS) a terén-
ní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů.
Služba je poskytována na území Jablonce n. N. Uživa-
teli pečovatelské služby jsou především senioři, lidé
s chronickým onemocněním a lidé s tělesným, zdra-
votním či zrakovým postižením. 

Součástí CSS je Spolkový dům v ulici Emilie Flo-
riánové, který slouží jako zázemí pro neziskové orga-
nizace působící na území města. Své prostory také po-
skytuje při konání různých akcí. 

Ve funkci ředitelky jste teprve krátce. Na čem nyní
pracujete, co byste chtěla změnit? 

V tuto chvíli je mým úkolem především stabilizace
nové organizace. Je potřeba „sladit“ spoustu věcí, které
se váží ke sloučení dvou, do značné míry odlišných
subjektů. Ke změnám samozřejmě dojde. Asi nejméně
příjemné bude plánované zvýšení úhrad za pečova-

telskou službu. Na druhou stranu chystáme řadu kro-
ků, které by měly vést ke zkvalitnění služby a k její
nabídce v takové míře, kterou uživatel potřebuje. 

Jakou formou sociální služby poskytujete a kdo
je může využívat? 

Pečovatelskou službu mohou využívat občané, kteří
potřebují pomoc při péči o vlastní osobu. Může jít
o pomoc při zajištění osobní hygieny, při oblékání,
podávání stravy, zajištění chodu domácnosti či zpro-
středkování kontaktu s okolím. Službu mohou využít
lidé se zdravotním postižením tělesným a zrakovým,
s chronickým onemocněním a senioři. V případě zájmu
stačí vyplnit „Žádost o zavedení pečovatelské služby“
prostřednictvím Miluše Drobníkové (tel. 483 710 921),
která předá bližší informace a zařídí vše potřebné.
Služba může být poskytnuta hned dnem následujícím
po dni podání žádosti nebo v termínu, který si klient
určí (tj. i krátkodobě). Jinou věcí je získání bytu
v DsPS. Zájemci se mohou obrátit na oddělení sociál-
ních služeb a zdravotnictví MěÚ v Anenské ul. 5 (tel.
483 357 654, Irena Patková). (kh)

Děti seniorům
Foto Radka Baloghová
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Divadlo Františka Xavera Šaldy
Liberec přeje všem návštěvníkům
krásné léto a v hledištích obou
divadel se těší se na shledanou
v září.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

Červenec

12. 7. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Loutkové představení pro nejmenší
diváky uvádí divadlo Krtek.

13.–17. 7. /pondělí–pátek/ 
19–20.30 hodin
TÝDEN S CVIČENÍM PILATES
...i o prázdninách si protáhněte
tělo se Zuzkou Švástovou.

Lidové sady Liberec 
a Filmový klub Liberec uvádějí
LÉTO S ČESKÝM FILMEM
Zahrada

20. 7. /pondělí/ 21 hodin
TAJNOSTI
Krásná Iva Bittová v komedii Alice
Nellis.

21. 7. /úterý/ 21 hodin
GYMPL
Dramatická komedie Tomáše
Vorla st.

22. 7. /středa/ 21 hodin
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Knižní klasika ve filmové úpravě
Jiřího Menzela.

23. 7. /čtvrtek/ 21 hodin
TOBRUK
Válečné drama režiséra Václava
Marhoula.

24. 7. /pátek/ 21 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI
STARÉ PRAHY
První český 3D animovaný film
v režii Jana Tománka.

26. 7. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE
Hraje Divadlo Z půdy.

Srpen
9. 8. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
MEDVĚDÍ POHÁDKY
Uvádí Divadlo Rolnička.

TÝDEN S POHÁDKOU
Zahrada

17. 8. /pondělí/ 18 hodin
ROZMARNÁ PRINCEZNA
Hraje Sváťovo Dividlo.

18. 8. /úterý/ 18 hodin
LETNÍ DRAČÍ POHÁDKA
V podání Divadla Rolnička.

19. 8. /středa/ 18 hodin
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
O Honzovi, který umí dodržet
slovo a nakonec přemůže nejen
strach. 
Uvádí Divadlo Na cestě.

20. 8. /čtvrtek/ 18 hodin
O CHYTRÉ HORÁKYNI
Loutkovou inscenaci na motivy
pohádky B. Němcové uvádí
Divadlo Na cestě.

21. 8. /pátek/ 18 hodin
O ZAKLETÉ LABUTI
Hraje divadlo Spojáček.

Lidové sady Liberec a Filmový
klub Liberec uvádějí
LÉTO S ANIMOVANÝM 
FILMEM
Zahrada

24. 8. /pondělí/ 20.30 hodin
HLEDÁ SE NEMO

25. 8. /úterý/ 20.30 hodin
RATATOUILLE

26. 8. /středa/ 20.30 hodin
MADAGASKAR 2

27. 8. /čtvrtek/ 20.30 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ

28. 8. /pátek/ 20.30 hodin
SHREK 3

30. 8. /neděle/ 15 hodin
Zahrada
LOUČENÍ S LÉTEM
Tradiční setkání s hudbou pod
širým nebem.
Hrají: NAMODRO, RIDDING
HOPPERS, PAKÁŽ, SPARE
PARTS, STRÁNÍCI + MIREK
OŠANEC.

Změna vyhrazena!

Všechny akce konané na zahradě
Lidových sadů budou v případě
nepřízně počasí přesunuty
do náhradních prostor.

■ Radniční 
sklípek Liberec 
30. 6.–28. 8. 
pondělí–pátek 10–17 hodin
Výstava
LÉTO MEZI DIVADELNÍMI
KOSTÝMY

Celkem jedenáct zastávek v osmi
městech Libereckého kraje mají
letošní Dny zdraví s VZP. Tří-
měsíční série akcí odstartovala
v červnu v České Lípě a skončí
v září v Liberci. 

„Cílem projektu nejsou jen pre-
ventivní vyšetření, Dny zdraví chtě-
jí lidi také pobavit a přivést ke zdra-
vějšímu životnímu stylu,“ uvedl
Michal Buzek z liberecké městské

společnosti Elset, která je jejich
spolupořadatelem.

Jedna z akcí se uskuteční 26.
září také v Jablonci nad Nisou
v rámci Podzimních slavností.
„Pojištěnci VZP mohou podstoupit
orientační biochemické vyšetření, je-
hož součástí budou odborné kon-
zultace s lékařem a informace
o službách VZP. Mohou také získat
volné vstupenky do vybraných spor-

tovních zařízení,“ doplnil mluvčí li-
berecké VZP Stanislav Šetina. Dny
zdraví se podle něj zastaví také ve
Frýdlantu, Doksech nebo v Semilech.
Pro rodiče s dětmi bude vítanou
příležitostí jízda parním vlakem,
který si liberecká pobočka VZP ob-
jednala na konec prázdnin. Do
Českého ráje vyrazí speciální „vy-
šetřovna“ Všeobecné zdravotní po-
jišťovny 29. srpna. Více informací na-
leznete na www.dnyzdravilbc.cz.

Součástí Dnů zdraví je také sou-
těž pro nové pojištěnce VZP. Každý
kdo se v rámci Dnů zdraví přere-
gistruje k VZP, bude zařazen do
slosování o Relaxační lázeňský ví-
kendový pobyt pro 2 osoby! 

V minulém roce si nechalo
v rámci dnů zdraví bezplatné vy-
šetřit krevní tlak, puls, hladinu
cholesterolu a cukru v krvi nebo
stanovit rizika vzniku aterosklerózy
přes 2 500 lidí.

Dny zdraví s VZP na Liberecku

Bazilika Navštívení 
P. Marie v Hejnicích

24. ročník koncertů varhanní 
a duchovní hudby

4. 7. /sobota/ 15.30 hodin
PETR HOSTINSKÝ – varhany
JAKUB PUSTINA – baryton 

11. 7. /sobota/ 15.30 hodin
SASKATOON CHOIR
Šedesátičlenný pěvecko-taneční sbor
z Kanady.

18. 7. /sobota/ 15.30 hodin
PETER KLEINERT – varhany (SRN)

1. 8. /sobota/ 15.30 hodin
JIŘINA POKORNÁ– varhany
BOHUSLAV MATOUŠEK – housle

15. 8. sobota/ 15.30 hodin
PŘEMYSL KŠICA – varhany
MIROSLAV SMRČKA – trubka

29. 8. /sobota/ 15.30 hodin
MAREK JERIE – violoncello
ČENĚK PAVLÍK – housle
EVA BUBLOVÁ – varhany

5. 9. /sobota/ 15.30 hodin
JIŘINA POKORNÁ – varhany
MIROSLAV KEJMAR 
A JAN KEJMAR – trubka
MIROSLAV KEJMAR – tympány 

19. 9. /sobota/ 15.30 hodin
Komorní soubor
ATLANTIS COLLEGIUM 
A PAVLA ŠVESTKOVÁ – mezzo-
soprán

Navštivte rozhlednu
nad Prosečí
Do konce září je po delší době
opět přístupná oblíbená rozhledna
na Prosečském hřebenu. 
Otevřená je každou sobotu a nedě-
li od 13 do 16 hodin a kromě toho
dle možností i po telefonické doho-
dě na č. 725 554 947, 725 554 869
nebo 733 101 670.

Foto Otokar Simm
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Tel:. 602 222 055, 284 688 613, 800 100 245

www.eurosecur.cz

Nabízíme: nevšední a zajímavou práci
motivační odměny

Požadujeme: trestní bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
příjemné vystupování

DETEKTIV 
a DETEKTIV SPECIALISTA

Hledáme nové zaměstnance na pozici 

do supermarketů v Jablonci nad Nisou a Liberci.

Na vût‰inû spojÛ (podrobnû viz www.csadjbc.cz): klimatizovan˘ autobus, stevardka, teplé a studené nápoje, denní tisk, WIFI zdarma, prodej jízdenek MHD✄

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z JABLONCE N. N., aut. n. – st. 4, DO PRAHY, Černého Mostu: 
Pondělí 5.00 6.00 6.30* 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Úterý 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Středa 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Čtvrtek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 16.20* 17.20 19.00
Pátek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 14.20 15.20 16.20* 17.20 19.00
Sobota 6.00 8.00 9.00 12.00 14.00 16.30 19.00
Neděle 8.00 14.00 15.00 16.00* 16.30 17.00 18.00 19.00

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z PRAHY, Černého Mostu – st. 7, DO JABLONCE N. N.:
Pondělí 6.45 7.45 8.15* 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Úterý 6.45 7.45 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Středa 6.45 7.45 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Čtvrtek 6.45 7.45 9.45 12.00 14.00 15.00* 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Pátek 6.45 7.45 9.45 12.00 13.00* 14.00 15.00* 16.00 16.15 17.00 18.00 19.00 20.30
Sobota 7.45 9.45 11.00 14.00 16.00 18.00 20.30
Neděle 9.45 16.00 16.20* 17.20 18.20 19.20 20.30

Odchylky v jízdě spojů v období státních svátků a školních prázdnin – viz. jízdní řád linky 530190. Spoje označené * nejedou o hlavních prázdninách.

Ceny jízdného
obyčejné jízdné 100,–   Kč
poloviční jízdné 50,–   Kč
ZTP, ZTP-P 25,–   Kč
žákovské jízdné (6–15 let) 37,–   Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 75,–   Kč
držitel karty ISIC, ITIC a průkazu MHD 90,–   Kč
obyčejné jízdné na čipovou kartu 95,–   Kč
poloviční jízdné na čipovou kartu 47,50 Kč

zpáteční jízdenky:
(platí pro dvě jízdy během 1 měsíce)
obyčejná 160,–  Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 100,–  Kč
zlevněná (děti, ISIC) 100,–  Kč

Jízdenku s místenkou je
možné zakoupit prostřednictvím
systému AMS, a to v předpro-
dejních kancelářích v celé ČR
nebo prostřednictvím internetu
na www.e-jizdenka.cz – na tom-
to portálu je možná i platba jíz-
denky systémem PaySec. 

Samostatnou rezervaci (např.
pro cestu zpět na zpáteční jíz-
denku) si může v kterékoliv před-
prodejní kanceláři AMS nebo na
portálu www.e-jizdenka.cz za-
koupit držitel čipové karty ČSAD
Jablonec nad Nisou a. s.

Jablonec nad Nisou a. s.

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L A T N ¯  O D  1 4 .  6 .  2 0 0 9

Bližší informace, úplný jízdní řád i s vyznačenými odchylkami během prázd-
nin a svátků: ČSAD Jablonec nad Nisou a. s., informační kancelář na auto-
busovém nádraží v Jablonci n. N., tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz

HLEDÁM
z rodinn˘ch dÛvodÛ dvojãata, narozena
24. dubna 1963 v Jablonci nad Nisou.
Prosím o písemnou zprávu na adresu:

Blanka-Perchta Roch, PF 100926, D-95409 Bayreuth

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále

na internetov˘ch stránkách:
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

Akce 10 + 10 min ZDARMA
Bolí Vás záda, jste unaveni ãi ve stresu?

Speciální masáÏe s prohfiíváním tûla.
Profesionální masáÏní termo-lÛÏko. 

Unavené oãi? Také pro nû nûco máme!
www.SalonMaKaKo.cz

tel.: 603 444 977 – hned vedle Soliteru
Chcete se cítit skvûle a svûÏí?

Akce 10 + 10 trvá jen do konce srpna

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

„liposukce bez skalpelu“
– v˘sledky znatelné po prvním o‰etfiení

– cena od 900,– Kã
Kosmetika: odstranûní chloupkÛ, Ïilek,

pigment. skrvrn, vrásek (IPL)
MasáÏe: ‰védská, láv. kameny, medová,

ãokoládová
Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra

Podhorská 34, JBC, Po-ât tel.: 483 314 958

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek,
tel.: 483 713 699, 604 608 467

e-mail: zidek.geometr@atlas.cz,
www.geometr-reality.cz

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

Studio Iveta D., Podhorská 3, Jbc. Nabízíme:
Kosmetika, mezoterapie – invazivní,

Permanentní make-up, tetování, trvalá na fiasy
Iveta – 602 172 122

Kadefinictví – dámské, pánské, dûtské.
ProdluÏování vlasÛ, barevné pramínky.

Mí‰a – 723 511 045
Pedikúra

Petra – 773 189 155
Pfiijmu kadefinici s vl. ÎL

SNAKESUB s. r. o.
Ochutnávky potápûní, dûtsk˘ klub,
potápûní se Ïraloky ve volné vodû.
Kurz, servis, plnûní nonstop atd.
www.ochutnavkypotapeni.cz,

www.snakesub.cz

BALENÍ ZBOÎÍ a CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– celní sluÏby (dovoz, v˘voz, INTRASTAT)
JAKOB, s.r.o., Podhorská 48, Jablonec n. N.

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde.

DVE¤E V·ECH DRUHÒ OD MNOHA V¯ROBCÒ
NOVù: profesionální v˘fiez zárubní! GaráÏová

vrata, okna. Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií,
Akce ·ROTOVNÉ: 20-30 % sleva na kliku + 15 %

sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.cz

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
– pfiíprava na dovolenou a na nové kurzy od záfií.

Zlep‰ete si svoji slovní zásobu, komunikaci
a porozumûní. Neváhejte – spojte pfiíjemné
s uÏiteãn˘m! ZÁPIS DO NOV¯CH KURZÒ

– uÏ v létû si mÛÏete rezervovat místo v kurzech
jazykÛ, poãítaãÛ, úãetnictví na rok 2009/10.

Akreditace M·MTV, vysoká kvalita, zku‰enosti,
trpûliví lektofii. I rekvalifiãní kurzy.

EDUCA – vzdûlávací centrum,
483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

digiTel – prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Update servis SonyEricsson

Business partner Telefonica O2 pro firmy
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

Dodavatel PC a digitální techniky
Navigace, GPS moduly, mapy do mobilÛ

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB, Po‰tovní 9 /BILLA/
tel./fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání a cviãení. Hlídání dûtí.

5. 8. Znaková fieã pro batolata 8. 8. Kojenecké masáÏe
20.–24. 7. a 27.–31. 7. Pfiímûstsk˘ tábor
27.–31. 7. Vodní hrátky pro rodiãe a dûti

13.–17. 7. a 10.–14. 8. Pfiímûstsk˘ tábor v ZOO Lbc.
23.–29. 8. Pobyt v hotelu s mofiskou vodou

Pro rodiny s dûtmi. Program + kojenecké plavání.
Více info tel. 602 653 287, www.studioberuska.cz

Studio Fit – Akce na âervenec + Srpen
âervenec SHIATSU 60 min. jen 340,-

Srpen HAVAJSKÁ MASÁÎ 60 min. jen 340,-
!POZOR! ZMù¤TE SI SVÉ ZDRAVÍ.

Akce mûfiení EAV Supertronic
22. 7. + 19. 8. za 200,– Kã

Nutná rezervace místa pfiedem! Novû prodej
v˘robkÛ ENERGY. Dárkové poukazy na masáÏe.

www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

PRONÁJEM PROVOZNÍCH PROSTOR
– kanceláfie, sociální zázemí, skladové

a dílenské prostory – pfiípojky plynu, vzduchu,
elektro 380 V – rampa, v˘tahy, vysokozdviÏn˘
vozík – prostory k dispozici dle poÏadavku od
130 m2 do 530 m2- atraktivní lokalita v centru

Jablonce – moÏnost parkování, zaji‰tûní vykládky,
nakládky kamionÛ – ostraha prostor zaji‰tûna,

napojení na PCO BESL
tel.: 603 161 915, vedeni@jakob.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
V˘roba nábytku, kuchyÀsk˘ch linek, vestavûn˘ch

skfiíní, stylov˘ch stolÛ, vnitfiních i venkovních
dvefií, schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148 – Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz,

www.truhlarsoukup.cz

HUBNEME S ROZUMEM
dal‰í oblíben˘ cyklus zdravého hubnutí

záfií – prosinec Mûstská hala Jablonec n. N.
informace a pfiihlá‰ky na: tel. 602 770 103

www.stobjablonec.cz, info@stobjablonec.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
– dekoraãní techniky, mramory, batiky – malba bytÛ,

firem, ‰kol, zdravot. zafiizení atd. – R. First,
607 886 687, 483 714 042 e-mail: first.r@centrum.cz

Zakázkové krejãovství HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby, opravy a úpravy
odûvÛ a také sluÏba „Krejãovství pfiijede k Vám“

tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL / AG, registraãní místo pro nové ãleny

OTEVÍRACÍ DOBA: pondûlí a pátek 9–12,
úter˘ ZAV¤ENO, stfieda a ãtvrtek 9–17

tel.: 777 198 777, e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

w w w. m e d s i x . c z

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER  

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu kloubÛ,
stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz

Adresa: Letní 22, Jablonec n. N.- Kokonín
(na kruh. objezdu v Kokoníně – odbočka na Čer. Studnici, nacházíme se cca po 250 m vpravo)
Kontakty: ✆ 483 313 977, mobil: 604 242 111, e-mail: autoservismokosin@seznam.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
• DIAGNOSTIKA fiídící jednotky

jen za 290,– Kã
• GEOMETRIE náprav 

jen za 390,– Kã
• CELKOVÁ PROHLÍDKA vozidla 

jen za 250,– Kã
+ káva ãi jin˘ nápoj dle v˘bûru ZDARMA

w w w . a u t o s e r v i s m o k o s i n . c z

Pozor! 

Letní akce

v Letní 

ulici!

Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

Pfiipravte se na digitální signál od 1. 8. z Je‰tûdu.Pfiipravte se na digitální signál od 1. 8. z Je‰tûdu.

Akãní letáky                      najdete kaÏd˘ mûsíc ve Va‰ich schránkách
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Totální v˘prodej

do 10
. 7.

Pofiiìte si do 10. 7. 
novou TV plazmu

Panasonic s digitálním 
tunerem a dostanete k ní

ZDARMA fotoaparát
Panasonic Lumix 

v cenû 5 495,–

Pofiiìte si do 10. 7. 
novou TV plazmu

Panasonic s digitálním 
tunerem a dostanete k ní

ZDARMA fotoaparát
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v cenû 5 495,–


