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Letní inspirace
Vážení Jablonečané,
v rukou držíte prázdninové dvojčíslo měsíční-

ku, při jehož sestavování jsme se, a to musím
přiznat, všichni pořádně zapotili. Jednak v době
uzávěrky teploty šplhaly ke třiceti stupňům,
a také jsme vám chtěli nabídnout větší porci in-
formací než obvykle. Snažili jsme se dát prostor
tématům nejžhavějším a zároveň těm, které bu-
dou aktuální i v srpnu. Uvnitř najdete například
speciální letní přílohu věnovanou zajímavým
akcím nebo místům v nejbližším okolí a v na-
šich partnerských městech za hranicemi. Mů-
žete si přečíst o novinkách z nemocnice nebo
o změnách v údržbě zeleně. 

Jedna z nejčerstvějších událostí se týká
Základní školy v Liberecké ulici, která projde
rozsáhlou rekonstrukcí. Průzkumní práce odha-
lily, že při stavbě školy byly použity materiály
obsahující azbest. I když to neznamená bezpro-
střední ohrožení zdraví žáků a pedagogů, při
manipulaci s nimi bude potřeba zvláštního po-
stupu. Specializovaná firma si dokáže s azbes-
tem poradit, a vyloučit tak riziko uvolnění zdra-
ví škodlivých látek do interiéru školy. Nicméně
jiný postup si vyžádá více času. Část žáků proto
bude mít o něco delší prázdniny. Podrobnosti

přinášíme na třetí straně. Stálicí letních čísel
měsíčníku je jablonecká přehrada. Letos navíc
řadu lidí znepokojuje čilý stavební ruch v její
blízkosti. Budování protipovodňové štoly jede na
plné obrátky, z hlubin země se denně odváží ně-
kolik desítek nákladních aut zeminy a o postu-
pujících pracích svědčí též občasné hřmění
doprovázející ražbu. I přesto, že jablonecký ma-
gistrát není investorem této akce, snažíme se
mapovat nejčastější dotazy a obavy obyvatel
a znovu se k tématu vracíme na stránkách toho-
to měsíčníku. 

Co říci na závěr? Snad jen to, ať si léto ve zdra-
ví užijete. Zvláštní poděkování pak patří těm,
kteří si ho dokáží užít a zároveň podpoří místní
dění. Udržet různé kulturní, sportovní nebo tu-
ristické atraktivity se stává totiž čím dál těžší,
a je jedno, zda jsou v rukách soukromníka či
města. Proto nezapomínejme ani o prázdninách
chodit do naší oblíbené hospůdky, abychom za
čas s překvapením nezjistili, že už tam není.
A stejně tak bych se přimluvil třeba za jablo-
necké letní kino a další místa, která mají bez po-
chyby své kouzlo.

Petr Vobořil,
náměstek primátora
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Firmu, která se v loňském roce starala
o údržbu zeleně, nahradily v letošním roce
Technické služby Jablonec n. N., s. r. o.

Statutární město Jablonec nad Nisou i jeho obča-
né byli nespokojeni se způsobem údržby zeleně
v roce 2011. Tu prováděla na základě smlouvy
o dílo pražská firma ISS Facility services, s. r. o.
„Firma podala nejvýhodnější nabídku ve veřejné
zakázce, ale práce, které odváděla, nebyly prová-
děny v souladu s dohodnutým harmonogramem
prací, neodpovídala ani kvalita práce. I přesto, že
smlouva byla uzavřena na tři roky, byla ze strany
statutárního města vypovězena a spolupráce ukon-
čena z výše uvedených důvodů,“ vysvětluje Ště-
pánka Gaislerová z oddělení správy veřejné ze-
leně.

Plochy zeleně jsou v Jablonci n. N. rozděleny do
tří částí (A, B, C) a pražská firma v loňském roce
vysoutěžila všechny tři. „Její cenová nabídka byla
pro všechny tři části nejlevnější, ale firma pravdě-
podobně přecenila své síly. Určitě k tomu přispěla
i neznalost místního prostředí a klimatu,“ myslí si
Štěpánka Gaislerová.

V letošním roce se vedení statutárního města
rozhodlo svěřit péči o zeleň Technickým službám
Jablonec n. N., s. r. o. (dále TS)

„Nutno říci, že plochy v Jablonci jsou specifické,
je zde mnoho svahů, plochy jsou roztříštěné, klima
nepříliš ideální, a i to podcenila předcházející fir-
ma. Letos by něco podobného jako v loňském roce
nemělo nastat,“ je přesvědčena pracovnice oddě-
lení správy veřejné zeleně. 

Plochy, jež TS ošetřují, jsou rozděleny do několi-
ka intenzitních tříd údržby. Podle nich se některé
musí sekat dvakrát za rok, jiné například sedm-
krát. „Vše je pevně stanoveno ve smlouvě. Nejedná
se pouze o sekání trávy, ale také o zastřihávání ne-
bo tvarování živých plotů či údržbu záhonů trva-

lek, keřů či růží. Pevné termíny, kdy bude trávník
před tím či oním domem posekán, nejsou stanove-
ny. Změny počasí by velmi brzy takové termíny na-
bouraly. 

„V harmonogramu jsou uvedeny termíny, od kdy
do kdy by měly být konkrétní práce provedeny
v návaznosti na intenzitní třídy údržby a jednotlivé
plochy do těchto tříd zařazené, ale úplně konkrétní
termín si stanovuje dodavatel. Přílohy ke smlouvě
také kromě jiného přesně stanoví, z jakých úkonů
se dílčí práce skládají. Vše je detailně rozpracová-
no, od časového plánu po rozpis operací,“ upozor-
ňuje Štěpánka Gaislerová. „Je třeba si uvědomit, že
v rámci každé operace jsou vysbírávány i odpadky,
různý stavební odpad a větve,“ podotýká pracovni-
ce magistrátu.

Na údržbu zeleně město vyčlenilo částku 7 141 ti-
síc korun.

Prováděné práce se pravidelně kontrolují a vše
se zapisuje do deníku. Případné nedostatky pak
musí firma zodpovídající za údržbu odstranit. 

Klimatické podmínky Jablonce umožňují prová-
dět práce související s údržbou zeleně od dubna do
listopadu a zaměstnanci TS mohou provádět čin-
nost šest dnů v týdnu. V neděli a svátek jsou práce
zastaveny.

„Práce je hodně a ne všichni občané mají po-
chopení. Někdo se zlobí, že se chce vyspat po noč-
ní, jindy jsou to maminky, kterým spí po obědě dě-
ti. Bohužel takové připomínky nedokážeme řešit.
Pracovníci údržby zeleně mají problém také se za-
parkovanými auty, u kterých může dojít k poško-
zení od odlétávajících kamínků nebo zašpinění
trávou. 

Do prací na údržbě zeleně, kterou provádějí od
letošního roku TS, nespadá údržba stromů. „Pro-
řezy stromů provádějí specializované firmy,“ uza-
vírá Štěpánka Gaislerová.

(end)

Foto Miroslav Gorčík

Za údržbu zeleně letos
zodpovídají Technické
služby Jablonec n. N.

Pracovníci TS nesmí 
provádět práce v neděli
a o svátcích

V letošním roce převzaly údržbu zeleně
Technické služby Jablonec n. N., s. r. o.
Tyto práce má na starost Lucie Holubo-
vá, vedoucí střediska Čištění, úklid a za-
hradnické služby.

Technické služby prováděly údržbu
jedné třetiny ploch městské zeleně již
před čtyřmi lety. „Vzhledem k tomu, že
jsme organizace založená Magistrátem
města Jablonec nad Nisou, byli jsme po-
věřeni údržbou celé městské zeleně pro
rok 2012. 

Dále pak TS provádí údržbu zahrad
mateřských škol v Jablonci, kromě nové
školky v jablonecké nemocnici. V oblas-
ti údržby městské zeleně zároveň vysa-
zují a pečují o letničky v centru města
v květinových závěsných nádobách na
stožárech veřejného osvětlení a také
v zemních okrasných nádobách včetně
záhonu ve Vrchlického sadech.

Práce jsou vykonávány na základě
harmonogramu prací, který se TS snaží
dodržovat, většinou jsou však v mírném
předstihu. „Snažíme se tuto práci prová-
dět s lehkým předstihem, abychom se
v případě deštivých dnů nedostali do
skluzu. Práci proto koordinujeme s vý-
hledem na počasí a sledujeme meteoro-
logické předpovědi z různých zdrojů. Na
základě nově stanovených podmínek ze
strany magistrátu nemůžeme sekat
v neděli a o svátcích, nelze již proto
vzniklé skluzy vlivem nepříznivého kli-
matu v těchto dnech dohánět,“ říká
Holubová.

S údržbou se začíná po 7. hodině ran-
ní a pracovní doba je ve všední dny, pří-
padně i v sobotu, ukončována dle lokalit
mezi 16.–19. hodinou. Před sekáním je
nutné projít plochu, kterou se chystají
pracovníci posekat. „Zvlášť se likvidují
odpadky, kameny, spadané větve a pose-
kaná tráva. I tyto dva druhy biologické-
ho odpadu (větve, tráva) se musí třídit.
Jediný problém, který při sekání máme,
jsou nesebrané psí exkrementy, které
nejsou v trávě vidět a znečišťují při se-
kání stroje i pracovníky. To je hodně ne-
příjemné. V této souvislosti bych chtěla
apelovat na všechny majitele psů, aby
po nich exkrementy řádně uklízeli,“ vy-
zývá pejskaře Holubová. 

Při hrabání se zaměstnanci TS setká-
vají s různými věcmi – již zmíněnými
odpadky, drobnými černými skládkami,
ale vzácně i s nálezy, které potěší:
„Například jeden z našich pracovníků
při hrabání pod keři neodvedl dobrou
práci a jeho kolegyně, která po něm
místo přehrabávala, přitom našla tisíci-
korunu, kterou on vinou své nedokona-
lé práce neviděl. Dokážete si jistě před-
stavit, jak to zmíněný pracovník nesl,“
zakončila veselou historkou hovor Lu-
cie Holubová.

Foto Miroslav Gorčík
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V nemocnici bude 
zřízena onkologická 
ambulance

Nemocnice Jablonec nad Ni-
sou dlouhodobě usiluje o zřízení
onkologické ambulance včetně
stacionáře s podáváním cytosta-
tik i lymfodrenáží a pracoviště
pro ředění cytostatik přímo
v areálu nemocnice.

Dosavadní pracoviště v prona-
jatých prostorách v Liberecké ulici
je nevyhovující ze všech hledisek,
i proto se v nemocnici začíná bu-
dovat nová onkologie.

Zajištění onkologického praco-
viště přímo v areálu nemocnice
má dvě části. Vybudovat je třeba
pracoviště pro ředění cytostatik
a onkologickou ambulanci, která
bude sloužit zároveň jako denní
stacionář pro podávání chemote-
rapie a provádění lymfodrenáží.

„Prostory pro ředění cytostatik
budou vybudovány v nemocniční
lékárně na místě původních skla-
dů léků. Zároveň bude na střeše
postavena strojovna vzduchotech-
niky,“ vysvětluje Petra Hybnerová,
tisková mluvčí nemocnice. 

„Onkologickou ambulanci plá-
nujeme postavit jako jednopodlaž-
ní budovu na místě staré spojovací
chodby, vedle stávajících oddělení
ORL a ortopedie. Ambulance tak
bude propojena s prostory nemoc-

nice, což přinese nejen organizač-
ní zjednodušení zaměstnancům,
ale především vyšší komfort pro
pacienty,“ doplňuje ředitel nemoc-
nice MUDr. Vít Němeček. 

V nových prostorách bude mož-
né obsloužit až sedm pacientů na-
jednou. Ročně je v onkologické
ambulanci provedeno přes 8 000
vyšetření, podáno 800 infuzních
chemoterapií a dále naordinováno
přes 4 000 jiných typů léčby onko-
logického onemocnění. V roce
2011 bylo k léčbě do ambulance
nově přijato 194 pacientů s nádo-
rovým onemocněním.

„Město Jablonec formou inves-
tiční dotace pokryje náklady spo-
jené se stavbou onkologické am-
bulance i úpravami stávajících
prostor pro potřeby odborného
pracoviště ředění cytostatik,“ vy-
světluje náměstek primátora Miloš
Vele. 

„V první fázi v roce 2012 zaplatí-
me cca 8,5 milionu korun, celkové
náklady na vybudování nové on-
kologie jsou vyčísleny na 26,3 mi-
lionu korun, “ dodává Vele. 

Stavební práce na pracovišti pro
ředění cytostatik budou ukončeny
v průběhu letošního léta. 

Vybudováním onkologické am-
bulance bude završeno přestěho-
vání všech oddělení pod jednu
střechu.

(mh)

Město chystá obnovu 
mamografického pracoviště 
v jablonecké nemocnici

Statutární město Jablonec nad
Nisou předložilo koncem ledna
tohoto roku žádost o dotaci z Ev-
ropské unie na obnovu mamo-
grafického pracoviště. 

„Žádost do výzvy Regionálního
operačního programu Severový-
chod zpracovalo oddělení dotací
ve spolupráci s jabloneckou ne-
mocnicí. Celkové náklady projektu
se předpokládají ve výši 6,8 mil.
Kč, dotace EU do výše 5,8 mil. Kč,“
říká Iveta Habadová, vedoucí od-
dělení dotací Magistrátu města
Jablonec nad Nisou. 

Stávající přístrojové vybavení
daného pracoviště je v současné
době již technicky i morálně zasta-
ralé. Nemocnice Jablonec nad Ni-
sou, p. o., disponuje akreditací
Ministerstva zdravotnictví ČR pro-
vádět mamografický screening.
„Aby bylo možné si akreditaci po-
nechat, musí pracoviště splňovat
určitá kritéria týkající se přístrojo-
vého vybavení, personálního zajiš-
tění, zabezpečování požadavků ra-
diační ochrany apod. Jablonecká
nemocnice je jedním ze tří praco-
višť, která provádějí mamografic-
ký screening v Libereckém kraji,“
zdůrazňuje Habadová. Každým ro-
kem se provede kolem 5 tisíc vy-

šetření, ze kterých je zachyceno
u několika desítek pacientek ná-
dor v časném stádiu. Bez mamo-
grafického vyšetření by toto one-
mocnění dále pokračovalo a byla
by mnohem menší šance na vylé-
čení. Přitom rakovina prsu před-
stavuje v současnosti jeden z nej-
závažnějších zdravotních problémů
České republiky, proto je velmi
důležité dbát na prevenci. 

V rámci obnovy vybavení ma-
mografického pracoviště dojde
v letošním roce k nákupu nového
digitálního mamografu a datového
úložiště, a to bez ohledu na to, zda
se podaří získat dotaci. „Město již
vyhlásilo výběrové řízení na doda-
vatele obou částí s termínem pro
podání nabídek do 3. července
2012 do 10.00 hodin. O přidělení
dotace z EU bude rozhodovat
Výbor Regionální rady Severo-
východ na svém zasedání koncem
června,“ uzavírá vedoucí oddělení
dotací. (end)

Vyšší komfort pro pacienty nemocnice

Zateplení ZŠ
Liberecká

Město Jablonec připravuje na
letošní rok zahájení velké inves-
tiční akce „Zateplení ZŠ Libe-
recká v Jablonci nad Nisou“.
Jednotlivé, dosud nezateplené
pavilony čeká výměna oken za
plastová. Pilíře mezi okny budou
vybourány a nově vyzděny, fasá-
dy se dočkají zateplení a barev-
né omítky. 

Na střechách bude doplněna te-
pelná izolace a provedena nová
krytina včetně klempířských prv-
ků a hromosvodu. Okna na jižních
stranách budou vybavena předsa-
zenými žaluziemi, kterými bude
možné regulovat světelný tok do
učeben. 

Celkový plánovaný objem fi-
nančních prostředků na stavební
práce ocenil zhotovitel, firma In-
terma, a. s., na necelých 32 mil. Kč.
Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká
v Jablonci nad Nisou“ je realizo-
ván v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Přidělená dotace
Evropské unie činí 14,2 mil. Kč
a Státního fondu životního prostředí
ČR 838 tis. Kč. Zbývající prostřed-
ky uhradí statutární město jako
zřizovatel základní školy. Původní
termín zahájení prací byl pláno-
ván na 15. června 2012. Město ne-
chalo před zahájením realizace
prověřit stávající konstrukce školy,
zda neobsahují vlákna azbestu.

Cílem průzkumu bylo předejít pří-
padnému zjištění výskytu této
zdraví škodlivé látky až při prová-
dění či po dokončení prací, a vy-
loučit tak riziko jejího uvolnění do
interiéru školy.

Průzkum prokázal, že při stavbě
školy byly použity materiály obsa-
hující azbest. Konkrétně byla tato
látka zjištěna v prosklených pane-
lech, v meziokenních vložkách,
v těsnění rozvodů vzduchotechni-
ky a v hydroizolacích zabudova-
ných do podlah a střech.

Město přistoupilo k druhé části
měření, při které se ověřila kon-
centrace azbestových vláken. Ve
vytipovaných prostorách se odebí-
raly vzorky vzduchu po dobu šesti
hodin. Měření prokázalo, že kon-
centrace azbestových vláken v ovz-
duší školy v současnosti nepřekra-
čuje povolené limity.

Výskyt azbestu však ovlivní har-
monogram prací a bude mít vliv
i na cenu, počítá se s navýšením
v řádech milionů korun. Zhoto-
vitel bude muset zavést řadu opat-
ření a technologických postupů,
které zabrání kontaminaci interié-
rů školy či okolí objektu azbesto-
vými vlákny. Dojde k vytvoření
tzv. kontrolovaného pásma. V mís-
tech, kde bude docházet k mani-
pulaci s materiály obsahujícími
azbest, bude specializovanou fir-
mou zřízen utěsněný prostor, ve
kterém se bude udržovat podtlak,
aby nedošlo k úniku azbestových
vláken mimo kontrolovaný pros-

tor. Odstranění kontrolovaného
prostoru je podmíněno vyhovující-
mi výsledky měření koncentrace
azbestu v utěsněném prostoru.

Teprve po odstranění konstrukcí
s azbestem budou moci nastoupit
další, „klasické“ stavební profese.
Výskyt azbestu přináší změny i po
stránce administrativní. Na práce,
které mohou ohrožovat zdraví osob,
nepostačuje pouhé ohlášení Sta-
vebnímu úřadu. Je nutné získat
stavební povolení. K technologic-
kému postupu prací se musí vy-
jádřit i hygiena. Po dokončení pra-
cí, resp. před zahájením provozu
školy bude město muset opět dolo-
žit měřením, že v žádné místnosti
není koncentrace azbestových vlá-
ken nad povolenými limity.

Stavební práce budou zahájeny
se zhruba měsíčním zpožděním
a druhý stupeň ZŠ bude výuku za-
hajovat o 14 dní později. Změny
v harmonogramu stavebních prací
nastanou i v roce 2013. Předpoklá-
dá se zkrácení výuky školního roku
o 14 dní a je pravděpodobné, že část
prací bude zřejmě probíhat ještě
i po původně plánovaném termínu
dokončení, tj. po 22. srpnu 2013.
Není vyloučeno ani prodloužení
prázdnin v roce 2013 o dva týdny.

O změnách, které budou mít vliv
na výuku v roce 2013, bude město
rodiče žáků ještě informovat.
Všechna uvedená opatření město
provádí důsledně podle platné le-
gislativy tak, aby nedošlo k ohro-
žení zdraví osob. Cílem je předejít

situacím, které nastaly v mediálně
známých případech, např. v Čes-
kých Budějovicích.

Školy a školky 
budou v létě 
opravovány

Magistrát města Jablonec n. N.
připravil na dobu letních prázd-
nin stavební akce na školských
objektech. 

Nejrozsáhlejší práce jsou pláno-
vány v ZŠ Mozartova, kde bude pro-
vedena výměna rozvodů teplé užit-
kové vody a čerpadel a výměna
střešního pláště nad tělocvičnami.
U objektu družiny dojde k opravě
venkovního schodiště do spodních
prostor, na školním hřišti bude vy-
měněn dožilý povrch umělého
trávníku, dále bude v prostorách
objektu družiny vybudováno nové
odloučené pracoviště MŠ Mechová
pro zvýšení kapacity této MŠ. 

Opravy různého charakteru bu-
dou prováděny také v ZŠ Arbeso-
va, ZŠ Pivovarská, ZŠ 5. května, ZŠ
Na Šumavě, ZŠ Rychnovská 216,
MŠ Pasířská, MŠ Čs. Armády, MŠ Ju-
goslávská, MŠ 28. října, MŠ J. Hory
a SMŠ U Přehrady. Kompletní in-
formace o chystaných opravách na
školských zařízeních najdete na
stránkách jabloneckého magistrá-
tu www.mestojablonec.cz.

■ Opravy a rekonstrukce jabloneckých škol
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13. ročník Dne zdravotně postižených
Ve středu 13. června se na Mírovém náměs-

tí konal již 13. ročník Dne zdravotně posti-
žených. Hlavním organizátorem akce byla
již tradičně Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí. 

Kromě neziskových organizací a organizací
podporujících či sdružujících zdravotně handi-
capované spoluobčany se v doprovodném pro-
gramu představily i mateřské školy nebo
Taneční studio Image. V závěru před zaplně-
ným náměstím vystoupil zpěvák Petr Kotvald.
Stánky po obvodu celého náměstí nabízely růz-
né výrobky chráněných dílen či prezentaci
kompenzačních pomůcek a dalších potřeb.

U stánku Českého červeného kříže si lidé moh-
li vyzkoušet resuscitaci, u občanského sdruže-
ní Celia – život bez lepku zase zjistit, jak jsou na
tom s celiakií. Panenky pro Afriku a pro děti do
jablonecké nemocnice, které šijí seniorky
v DPS Novoveská, představilo Centrum sociál-
ních služeb. 

Celým odpolednem provázel moderátor
Tomáš Krejčíř, který také odstartoval slalom na
kolečkových křeslech. 

Jaké to je, nespoléhat se na nohy, si zkusili
i primátor Petr Beitl, náměstek Petr Vobořil
a krajský radní Pavel Petráček. Vítězství zůstalo
doma. S časem 15,3 sekund vyhrál primátor
Petr Beitl. (mh)

Cesty ke zdraví 
s jabloneckou nemocnicí

Akce, kterou již pravidelně pořádá odděle-
ní rehabilitační a fyzikální medicíny Nemoc-
nice Jablonec nad Nisou, se koná v termínu
20.–23. 9. 2012. 

Jedná se o pravidelnou akci pro veřejnost se
snahou seznámit s možnostmi aktivního pří-
stupu ke zdravotním potížím, především v ob-
lasti pohybového aparátu, a to jak z hlediska
klasické západní medicíny, tak z hlediska tzv.
alternativní medicíny. Účastníci akce se dozví
mnoho užitečných informací o svém těle a od-
počinou si v nádherném místě Krkonoš.
Lektory jsou primářka jablonecké rehabilitace
MUDr. Alena Svárovská, MUDr. Jana Havel-
ková a léčitelka Zdenka Štroblová, pohybové
aktivity zajišťuje fyzioterapeutka Mgr. Zuzka
Koutová. Na akci je třeba se předem přihlásit na
tel.: 483 345 811. Bližší informace včetně pro-
gramu naleznete na www.nemjbc.cz. (ph)

Den otevřených dveří 
v nemocnici

Po třech letech uspořádá jablonecká ne-
mocnice 4. ročník Dne otevřených dveří. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout jak
zdravotnická pracoviště, tak i zajímavé technolo-
gické zázemí. Dopolední program je určen ško-
lám, odpoledne od 13. hodiny veřejnosti. Kromě
prohlídek pracovišť připravují organizátoři bo-
hatý doprovodný program. Před hlavním vcho-
dem se veřejnosti bude věnovat Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje, v kapli lze
zhlédnout premiéru nového dokumentu věnova-
ného hospitalizaci pacienta. Lze již prozradit,
že pacientku si zde zahraje spolu se zdravotní-

ky nemocnice známá herečka Pavla Tomicová.
V den akce se organizátoři spolu s dalšími slož-
kami integrovaného záchranného systému po-
kusí za spolupráce s Oblastním spolkem ČČK
o zdolání světového rekordu v resuscitaci. 

Dveře Nemocnice Jablonec n. N. budou otev-
řeny ve čtvrtek 13. září 2012. Podrobné infor-
mace najdou zájemci během léta na webových
stránkách www.nemjbc.cz. (ph)

Registr vozidel bude 
uzavřen

V sobotu 30. 6. 2012 a od pondělí 2. 7. 2012
do středy 4. 7. 2012 budou pracoviště registru
vozidel jabloneckého magistrátu uzavřena
z důvodu centrální odstávky.

Systém registru vozidel bude zcela mimo pro-
voz v celé ČR. Nový centrální registr vozidel Mi-
nisterstvo dopravy ČR spustí v pondělí 9. čer-
vence. Pracoviště registru řidičů se odstávka
nijak nedotkne a bude v těchto dnech v běžném
provozu dle úředních hodin. 

Sanitární den nebude, 
pracovní sobota ano

Pátek 29. června, i když je posledním pát-
kem v měsíci, nebude sanitární den. Všechna
oddělení a přepážková pracoviště odboru
správního budou normálně otevřena od 8.00
do 14.00 hodin.

V sobotu 30. 6. bude pro přepážky správních
agend – občanské průkazy, cestovní doklady,
evidence obyvatel a evidence řidičů – pracovní
sobota s úřední dobou od 8.00 do 12.00 hodin
jako náhrada za 7. 7. 

„První sobota v měsíci totiž připadá na 7. čer-
vence a vzhledem ke dvěma předcházejícím

dnům státních svátků nepředpokládáme velký
zájem občanů,“ vysvětluje Petr Karlovský, ve-
doucí správního odboru magistrátu města, dů-
vod přesunutí úřední soboty.

V létě budou linky MHD 
omezeny

V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
dochází k omezení provozu na linkách MHD
v Jablonci nad Nisou. 

Kromě již standardně zavedených opatření
(zrušení školních linek č. 31 a 32, linky č. 18
a omezení spojů na ostatních linkách dle zna-
čení č. „40“ a „44“) budou provedeny následují-
cí úpravy a omezení na těchto linkách:

linka č. 10 – zrušení spojů v pracovní dny úseku
AN–Kokonín 5.12 a 6.18 a v úseku
Kokonín–AN 5.02, 5.27, 6.02 a 6.32 

linka č. 12 – zrušení spojů v sobotu a v neděli
v úseku AN–Rýnovice–AN 

linka č. 13 – z důvodu nízkého využití zrušení
nově zavedených dopoledních spojů
a dále zrušení spojů v ranní a odpo-
lední špičce 

linka č. 14 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN–Březová a zpět ve
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10,
16.40 a 17.10 hodin.

linka č. 16 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN–Na Roli–AN v 16.42
a 17.42 hodin.

linka č. 19 – zrušení spoje v pracovní dny
v úseku AN–Žižkův Vrch v 16.29 ho-
din.

AN – autobusové nádraží
K cestování lze za omezené letní spoje využít

relevantních autobusových spojů dle platných
jízdních řádů. (end)

Foto Radka Baloghová

■ Užitečné tipy

Helpík 2012 přilákal třicet týmů 
Občanské sdružení Helpík pořádalo v po-

lovině května v okolí jablonecké přehrady
krajské kolo zdravotně výchovné soutěže
Helpíkův pohár. 

„Na trase dlouhé 2 km je pět stanovišť, kde
děti z 5. tříd plní úkoly z oblasti zdravovědy
a první pomoci,“ popisuje soutěž předseda ob-
čanského sdružení Helpík Tomáš Stronček.

Zúčastnilo se 30 družstev z celého kraje.
Jabloneckým se opět dařilo. První místo obsa-
dilo družstvo ze ZŠ Rýnovice a třetí pozice pat-
řila dětem ze ZŠ Mozartova v Jablonci. Obě
družstva reprezentovala Jablonec v celostátním

kole v Koutech nad Desnou. Děti ze ZŠ Mo-
zartova byly 6. a Rýnovice obhájily 17. příčku.
„Akce podobného typu by město rozhodně mě-
lo podporovat vždycky. Je důležité vědět, jak
poskytnout první pomoc. Každý z nás se může
dostat do situace, kdy budeme muset někomu
pomoci nebo budeme pomoc sami potřebovat,“
komentoval finanční podporu soutěže náměstek
Vele. Město přispělo na náklady spojené s orga-
nizací krajského kola soutěže částkou 32 tisíc
korun. Dalších 23 tisíc poskytlo na přednáško-
vou činnost na základních školách a přípravu
dětí na soutěž. Dopravu do Koutů nad Desnou
dětem rovněž dotovalo město Jablonec.

Foto Miroslav Gorčík
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Jablonecký občan Karel Liška
slaví v letošním roce sté naroze-
niny. K významnému jubileu
přišel Karlu Liškovi blahopřát
primátor Petr Beitl. 

„Pan Liška nás překvapil svou
vitalitou, i když, jak sám řekl, špat-
ně vidí a obtížně se mu hovoří,“ ří-
ká Helena Roudná ze Sboru pro
občanské záležitosti, která primá-
tora na návštěvě doprovázela. 

Karel Liška na jaře upadl a od
té doby má potíže s chůzí a stěžuje
si na bolest zad. Přesto ale návště-
vu z jabloneckého magistrátu
31. května uvítal se vší parádou
a v kravatě. Spolu se synem Mi-

chalem, který se o něj obětavě sta-
rá, připravili i malé pohoštění.
„Ven chodím jenom k lékaři a ob-
čas jedu se synem na výlet,“ říká
pan Liška. „Nedávno jsme se byli
podívat na Javorníku, vozím tatín-
ka v kolečkovém křesle,“ doplňuje
syn. 

Karel Liška pochází od Chotě-
boře, v Jablonci pracoval jako eko-
nom na zemědělské správě. Má
dva syny, pět vnoučat a čtyři pra-
vnuky. Z úctyhodného věku se těší
i bratr pana Lišky, který žije
v Karlových Varech a je mu 98 let.
Karel Liška je letošním druhým
stoletým jubilantem v Jablonci nad
Nisou. (mh)

■ Naši jubilanti
v červenci
98 let
Františka Kleinová 

94 let
Karel Branda, 
Anna Pečenková, 
Zdeněk Zavoral 

93 let
Božena Novotná, Marta Vlková 

92 let
Marie Baumheierová, Anna Fialová,
Zdeněk Neruda, Vladislav Vlček,
Gertruda Zobelová 

91 let
František Alexa, Růžena Durstová,
Františka Hánková, Anna
Lenemayerová, Anna Plešáková, 
Růžena Procházková, Marie
Rubličová, Natálie Sazimová, 
Marie Vejdělková 

90 let
Marie Čepková, Emilia Havelková,
František Koutník, Štefan Vasko 

85 let
Drbohlav M., Formanová L.,
Hejduk B., Hodek J., Hošic F.,
Jírová G., Koňáková V., Malý V.,
Palanová D., Stuchlík L., Šídová M.

80 let
Cvrčková M., Hofmanová I.,
Hradecká V., Hrindová H., Hujer J.,
Kaňková J., Kolovratníková I.,
Krátký V., Krejzová B., Křížová B.,
Kulhánek J., Mazánková V.,
Nemetschke H., Neradová J.,
Pochopová B., Svátek K., Svatoš S.,
Šlechtová Z., Štíchová V., Vinš V.,
Zedník M., Zika K.

75 let
Bene B., Hofman L., Jansová L.,
Karlová Z., Kovaříková V.,
Machek P., Pirochová I., Podařil J.,
Sudková J., Suske V., Vejvodová A.,
Záhora M. 

70 let
Bakrlíková L., Bílková Z.,
Borchert K., Brodská B.,

Čapková Z., Drábek J., Ficza T.,
Hochmalová H., Holá B.,
Hovorka K., Hübner J.,
Chalupová B., Juklíček J.,
Kočová J., Koudelková E.,
Kozdera L., Křivanec M.,
Machanderová J., Mandík M.,
Neumannová R., Novák J., 
Novák J., Pošmourný K., 
Richtrová Z., Růžičková K.,
Smrčková M., Šikolová K., 
Šindler K., Vácha F., Vojtíšek F.,
Vrkoslavová H.

■ Naši jubilanti
v srpnu
98 let
Vlasta Lédlová 

96 let
Marie Šulcová 

93 let
Katarina Pěničková, Edita Sůvová 

92 let
Marie Pulščáková, Marie Ročková,
Anna Valhová 

91 let
Marie Jiráková, Terezie Lukešová,
Hedvika Šimáčková, Liduška
Tonarová, Jaroslav Votoček 

90 let
Ladislav Kopal, Václav Kopecký,
Jiřinka Křivancová, Anton Mäsiar,
Vladimír Matouš, Jiří Mazal,
Zdeněk Mulač, Blažena Pokorná,
Václav Zdobinský 

85 let
Čuryová G., Doležalová M.,
Dubská J., Heřmanová M.,
Hochmalová B., Hynková L.,
Kvintusová H., Lubasová V.,
Lukáš B., Mikezová H., Patková J.,
Piroutková J., Šťastná A., Tichý K.

80 let
Boumová Z., Fejfarová S.,
Kaltnerová H., Karásková A.,
Kučerová V., Kvapil J., Lachman P.,
Návojská M., Nikl J., Nytzová K.,
Oppitzová A., Wildnerová I.,
Zappová E.

75 let
Bartoníčková D., Brůnová K., 
Čapková B., Fulková E.,
Hawlová A., Hošic J., Hudrlík K.,
Knappe H., Kokrmentová V.,
Kryl M., Kůtková J., Márk V.,
Mikula J., Milfajt Z., Milichovská A.,
Mocová V., Oplt S., Paldusová A.,
Rytíř V., Schröterová B., Šťastný Z.,
Štěpánková E., Vitoušová M.,
Voplakalová L., Zadáková R.

70 let
Andrišová E., Babáková R.,
Bakeš V., Bílek Z., Cerman J., 
Čermáková E., Drobníková M.,
Formánková G., Hájková D.,
Havrlantová E., Honzejk I.,
Hrubá B., Hurta J., Jakouběová H.,
Juráš F., Kertész O., Klimek L.,
Klingerová M., Kondašová H.,
Křelina V., Křenková V., Kuková
L., Lhotová A., Linhartová M.,
Macková M., Nedomová K.,
Nožka E., Pelantová D.,
Polodnová J., Růžička Z., Smola J.,
Šafář V., Šťastná V., Štěpánková J.,
Štrynclová L., Zákora V., 
Zelená H.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Vítání občánků 
Sobota 26. 5.
Eliška Plecitá, Josef Filip Dvořák,
Martin Zajda, Karolína Kolčavová,
Daniel Flégl, Pavlína Bobková,
Viktorie Balogová, Andrea Vanišová,
Barbora Schrödrová, Magdaléna
Turková, David Kašpar, Lukáš
Adámek, Samuel Novotný, Natálie
Kalvodová, Anna Smolíková, Anna
Červinková, Adam Klámrt, Anežka
Čadková, Šimon Krkoška, Michal
Drobník, Alžběta Macháčková, 
Eliška Hégrová, Tadeáš Hanousek,
Robin Kříž, Petr Landa, Ondřej
Černý, Eduard Florián

Sobota 23. 6.
Jakub Ondrejka, Natálie Kubová,
Nikola Staňková, Dominika
Třísková, David Batěk, Kateřina
Klasová, Lukáš Hons, Zuzana
Hornová, Isabela Švíková, Eliška
Habová, Klára Doležalová, Roman
Kučerak, Tadeáš Seidl, Eliška
Sobotíková, Rostislav Štoček,
Marek Doubrava, Tomáš Hofman,
Vojtěch Šikola, Lucie Horčičková,
Tereza Šikolová, Tomáš Horna,
Eliška Strejčková, Veronika
Kleinová, Laura Boková, Filip
Doktor, Eliška Čermáková, Nelly
Vágnerová, Anna Pastuchová,
Adam Rejnart, Nela Štichauerová,
Samuel Vacek, Emílie Hrnčířová.

Všem šťastným rodičům srdečně
blahopřejeme.

■ Poděkování
Poctivci stále žijí
Dne 13. 6. 2012 okolo 9. hodiny
jsem v okolí Mírového náměstí
cestou z drogerie v Komenského
ulici ztratila peněženku. Přišla
jsem na to v Eurocentru, kde jsem
chtěla platit vstupenky. Byla jsem
se synem. Ihned jsme oba šli ces-
tou zpět, ale bylo mi jasné, že asi
peněženku nenajdeme. V drogerii
taky nebyla. Poslední záchrana
vnitřní informační středisko. Tam
jsem popsala svou peněženku
a byla tam. Odevzdal ji neznámý
nálezce s celým obsahem. Chtěla
bych mu touto cestou moc poděko-
vat. Poctiví lidé ještě žijí. Hned se
jinak plačtivý den rozjasnil. 

Seniorka Jindřiška Tázlerová,
Jablonec nad Nisou

Karel Liška z Jablonce slaví 100. narozeniny

Foto Markéta Hozová

Foto Drahuška Vokatá
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Otevření bývalé fary veřejnosti se pomalu
blíží, ale stavebních a navazujících prací
v souvislosti s vybavením interiéru je stále
mnoho. 

Obnova fasády postupuje úspěšně a dům opět
dostává svou staronovou hodnotnou tvář.

V květnu pokračovaly stavební práce na jižní
a východní straně fasády. Došlo i na čištění zá-
kladového kamene a stavebníci se postupně za-
čali zaměřovat na detaily. Na západní straně byl
vybourán vchod z budovy v 2. n. p. do otvoru
výtahové šachty. Jeho zpevnění si vyžádalo
opět vnitřní stehování navazujícího rohu. 

V podkroví dochází k posledním zásadním
úpravám – napojení konstrukce výtahové šach-
ty a přípravě pro instalaci klimatizace pro bu-
doucí památník.

Nadále pokračovaly obkladové práce v so-
ciálních zařízeních a technických místnostech.
Na schodišťových podestách byl položen půdní
dlaždicový obklad. Komíny byly opatřeny kovo-
vými stříškami proti dešti a byla provedena
oprava prosakování dehtu. Započaly také repa-
se dveří a oprava barokních dveřních rámů. 

Stavební atmosféru zpříjemnily v květnu žlu-
tavé květy původních přesazených azalek v při-
lehlé zahradě. 

V následujícím čísle našeho seriálu bychom
Vás již rádi seznámili s tím, co budete moci
ještě do konce tohoto roku v novém Domě
manželů Scheybalových navštívit. 

Pokud máte k tomuto tématu nějaké dota-
zy, pište nám, prosím, na e-mailovou adresu:
info@jablonec.com. (JKIC)

Fara – výtahová šachta, fasáda, obklad

Nejlepší fotografové oceněni

Detail práce na východní straně Foto archiv JKIC Kvetoucí přesazené azalky Foto archiv JKIC

JKIC o prázdninách 
otevřeno také v neděli

Turistické informační centrum bude o prázd-
ninách od 1. 7. do 26. 8. 2012 otevřeno i v nedě-
li od 9.00 do 12.00 hodin. Přejeme slunečné
a pohodové léto a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Den evropského 
dědictví 2012 
na téma Mladí památkám

V sobotu 15. září od 9.00 do 17.00 hodin bude
Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., společně s řadou dalších partnerů pořá-
dat již tradiční akci pro širokou veřejnost – Den
evropského dědictví. Letošní ročník se nese
v duchu národního tématu „Mladí památkám“,
které se mimo jiné promítne do komentované
prohlídky výstavy mladých architektů Jablo-
necka v Městské galerii MY. Kromě toho si při-

pomeneme další dvě zajímavá výročí – v roce
1962 se poprvé v Jablonci přistoupilo ke kom-
plexnímu řešení výstavby podle souborných
územních plánů a v roce 1992 byla vyhlášena
Městská památková zóna. Významným výročím
je také 110 let od narození architekta Rudolfa
Günthera, autora bytových domů v Jablonci
(nárožní domy na Horním náměstí, Komen-
ského ulici nebo u zimního stadionu). Návštěv-
níci se mohou těšit opět na řadu památek, které
budou po celý den bezplatně přístupné a také
na městskou trasu s úkoly nejen pro rodiny
s dětmi a doprovodným programem. 

Jablonec z ptačí perspektivy 
Stalo se již tradicí, že se přes léto stává věž

jablonecké radnice jednou z rozhleden Ji-
zerských hor. Tuto sezonu si můžete již po 15.
vychutnat pohled na město přímo z jeho centra.
Prohlídky se po dobu letních prázdnin konají
ve všední dny, a to v pondělí a středu od 10.00
do 16.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 10.00

do 15.00 hodin. Výstupy se uskuteční v každou
celou hodinu, pro zájemce je sraz v turistickém
informačním centru v budově radnice. Sou-
časně se bude konat v prostorách radniční věže
výstava dětských výtvarných prací pod názvem
„Víla Izerína očima dětí“. Výstava navazuje na
putovní výstavu TOP 100. Budou zde vystaveny
obrázky dětí z české i polské strany Jizerských
hor. Bližší informace na www.jablonec.com.

Pohled z radniční věže

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou
pořádala 4. ročník fotografické soutěže na
téma: „ZAOSTŘENO NA KNIHU.“ Soutěž
byla vyhlášena v únoru, ukončena k 11. 5.
2012 a slavnostní vyhlášení vítězů se usku-
tečnilo ve čtvrtek 31. 5. 2012 v audiovizuál-
ním sále Městské knihovny v Jablonci n. N.

Vyhlášeny byly dvě kategorie: do 16 let a nad
16 let. Novinkou bylo udělení zvláštní ceny pro
nejmladšího účastníka soutěže. Soutěž byla vy-
hlášena v rámci projektu Jablonec nad Nisou
2012, záštitu nad ní převzal náměstek primáto-
ra Petr Tulpa. 

Garantem soutěže se stal fotoklub Balvan
a sponzorem firma FOTO LACCER. Jejich zá-
stupci byli také členy odborné poroty.

Na slavnostní vyhlášení byli pozváni ti nej-
lepší fotografové, včetně rodinných příslušníků,
dále členové poroty a sponzoři akce. Jmenovaní
předávali ceny a diplomy. Součástí byla i pro-
hlídka výstavy těch nejlepších fotografií, které
jsou instalovány až do konce srpna v prostoru
chodby městské knihovny.

Pro zpestření slavnostního odpoledne bylo
připraveno vystoupení hudební skupiny z jab-
lonecké ZUŠ JAZZ TET a promítána byla pre-
zentace všech přihlášených fotografií.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Kategorie do 16 let: 
1. místo Tomáš Drofa – Kniha v dýmu
2. místo Lukáš Preissler – Četba až do smrti
3. místo Tomáš Kurfiřt – Jaroslavovy průšvihy

Kategorie nad 16 let: 
1. místo Lucie Kalousová – V temnotě
2. místo Jan Strakoš – Na velikosti nezáleží
3. místo Jan Žižka – Zátiší se čtoucí ženou

Čestné uznání pro nejmladšího účastníka
soutěže: Sára Fleišerová. 

Jan Žižka – Zátiší se čtoucí ženouLucie Kalousová – V temnotěTomáš Drofa – Kniha v dýmu
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Z hazardu přiteče do kasy 
10 milionů

Od roku 2012 je platná novela zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, na základě které jsou města příjemci
30 % odvodu z loterií a jiných podobných her, tj.
např. losy, číselné loterie, sázkové hry, turnajo-
vé karetní hry apod. „Tyto loterie spravuje
Specializovaný finanční úřad a 70 % odvodů je
příjmem státního rozpočtu. Dále jsou města
příjemci 80 % odvodu z výherních hracích pří-
strojů a jiných technických herních zařízení,
20 % zůstává ve státním rozpočtu,“ říká Renata
Vítová, vedoucí odboru ekonomiky statutárního
města Jablonec nad Nisou.

Odvod z loterií dostávají všechny obce bez
ohledu na skutečnost, zda mají v obci herny.
Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných
technických zařízení dostávají obce v závislosti
na počtu povolených přístrojů umístěných na
území dané obce. „Celkově se změnil systém
přerozdělování prostředků z hazardu. Do kon-
ce roku 2011 vybírala města správní poplatky
za vydaná rozhodnutí o povolení provozování
výherních hracích přístrojů, dále místní poplat-

ky za povolené výherní hrací přístroje a tech-
nická zařízení a odvody na veřejně prospěšné
účely, jež se vyúčtovávaly po skončení roku,
a to do 31. 3. roku následujícího. Z těchto po-
platků zůstaly pouze správní poplatky, které se
ale nyní vybírají za podání žádosti o vydání po-
volení k provozování loterie,“ vysvětluje Vítová.

Výnos z hazardu byl za posledních 5 let následující 
(údaje v tis. Kč):

rok 2007 2008 2009 2010 2011

částka 12 043 18 061 15 076 10 335 10 432

Do rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku
2012 jsou v příjmech zapojeny pouze prostřed-
ky ve vazbě na rok 2011, tj. odvody na veřejně
prospěšné účely a doplatky místních poplatků
v celkové výši cca 3 mil. Kč. 

„Je to z důvodu, že se legislativní změny lote-
rijního zákona děly až v závěru roku 2011
a město svůj rozpočet sestavuje prakticky již od
září roku předchozího. Podle předběžných pro-
počtů Ministerstva financí ČR by Jablonec nad
Nisou měl z hazardu získat 32,5 mil. Kč. Že se
jedná o nereálný údaj, ukázaly skutečné čtvrt-
letní příjmy. K 31. 5. 2012 na příjmový účet

města Jablonec nad Nisou bylo z obou typů od-
vodů připsáno 4 551 tis. Kč. Tyto prostředky lze
letos očekávat ještě dvakrát, vždy po skončení
čtvrtletí. Odhadem získá město letos z hazardu
částku 16,5 mil. Kč, a to včetně prostředků za
rok 2011,“ uvádí dále vedoucí odboru ekono-
miky.

Když se podíváme na srovnávací tabulku, tak
mělo město z hazardu v roce 2008 příjmy přes
18 mil. Kč. Postupně se tyto příjmy snižovaly.
„Jablonec tyto finanční prostředky zapojí do
rozpočtových změn v II. pololetí letošního roku.
„Chtěli bychom tyto prostředky použít na no-
vou investiční akci, a to výstavbu oddělení on-
kologie v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Jsme
přesvědčeni, že tato investiční akce je velice
potřebná pro občany Jablonce a jeho okolí
a zvýší prestiž nemocnice. Bude se jednat o vy-
budování onkologické ambulance a ředění
cytostatik. V rozpočtu města s touto investiční
akcí počítáno není, celkové náklady se předpo-
kládají ve výši přes 26 mil. Kč,“ sděluje náměs-
tek primátora Miloš Vele.

V červnových rozpočtových změnách bude
jednáno o částce 5 mil. Kč na tuto investiční ak-
ci, a to přesunem z letos nerealizované akce ka-
nalizace v ulici Krkonošská. (end)

Personální inzerce
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ODBORNÝ REFERENT PRO KULTURU

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo
středoškolské vzdělání, nejlépe humanitního
zaměření, možno i vysokoškolské; zkušenosti
z obdobné pozice, tj. s organizováním kultur-
ních a společenských akcí; orientace v kultur-
ním prostředí města; dobrá znalost legislativy
upravující kulturní oblast; organizační, řídící
a komunikační schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, schopnost samostat-
né tvůrčí práce, koncepční myšlení; schopnost
pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnu-

tí odpovědnost; časová flexibilita – u vybraných
akcí práce mimo stanovenou pracovní dobu;
uživatelská znalost práce s PC (Microsoft
Office); estetické cítění a výtvarné schopnosti.
Popis vykonávané práce:
Organizace kulturních a společenských akcí,
spolupráce s kulturními organizacemi zřízený-
mi a založenými statutárním městem i kultur-
ními subjekty vyvíjejícími svou činnost na
území města Jablonec nad Nisou, zajišťování
pietních aktů, spolupráce s kronikářkou města.
Dále do kompetencí spadá funkce tajemníka
kulturní komise a příprava materiálů pro orgá-
ny města.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); korespon-

denční adresu; telefonní číslo; datum a podpis
zájemce; písemnou představu o zajištění
a realizaci 18. plesu statutárního města Jab-
lonec nad Nisou (scénář, časový harmono-
gram a technické zajištění).
Nástup dle dohody, nejpozději 1. 9. 2012, doba
určitá.
Přihlášky do 15. července 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Sta-
tutární Město Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí oddělení školství, kultu-
ry a sportu na mailu: kvetova@mestojablonec.cz.

Rozpočtové určení daní (RUD) je dáno zá-
konem č. 243/2000 Sb. Podle tohoto zákona
jsou obce příjemci sdílených a výlučných da-
ňových výnosů, které jsou na základě urči-
tých kritérií převáděny obcím místně pří-
slušnými finančními úřady. 

„V současné době mezi výlučné daně patří
daň z nemovitosti a 30 % z výnosu daně z příj-
mů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti. Mezi sdílené daně patří daň z přidané
hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů,“ vysvětluje Renata Vítová, vedoucí od-
boru ekonomiky statutárního města Jablonec
nad Nisou.

O sdílené daně se dělí státní rozpočet s obce-
mi a kraji. Obce dostávají 21,4 % podíl na sdíle-
ných daních, kraje 8,92 %, kromě daně z přida-
né hodnoty, kde byl podíl obcí od 1. 1. 2012
snížen u obcí na 19,93 % a podíl krajů na 8,29 %.
Zbývající část daňových výnosů zůstává ve stát-
ním rozpočtu. „Jak zjistíme, kolik dostane kon-
krétní obec? Ministerstvo financí každý rok vy-
dává vyhlášku o podílu jednotlivých obcí na
stanovených procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní
z příjmů. Vliv na stanovení procenta pro kaž-
dou obec mají tato kritéria: počet obyvatel, ka-

tastrální výměra, počet zaměstnanců v obci,“
vysvětluje Vítová.

Jedná se o možnosti zahrnout do výpočtu
i další kritérium, a to počet žáků základních
a mateřských škol. „Od 1. 1. 2013 to má být
ovšem vše jinak. Změní se procenta u sdílených
daní, daň z přidané hodnoty mají obce dostávat
jen v 18,9% výši, daň z příjmů ze závislé čin-
nosti jen 20,75 %, u ostatních sdílených daní
zůstává 21,4% podíl. Tento návrh již prošel za-
čátkem června letošního roku prvním čtením.
Většina obcí by si měla polepšit na úkor největ-
ších měst,“ upozorňuje vedoucí odboru ekono-
miky.

Pro Jablonec by nové přerozdělení daní mělo
znamenat zvýšení příjmů o 21,5 mil. Kč, což ne-
ní zanedbatelná částka. Ovšem bude tato pre-
dikce naplněna? 

V následující tabulce udáváme přehled, kolik
měl Jablonec podle ministerské predikce na
daních získat a kolik byla skutečnost.

(údaje v tis. Kč)
rok 2007 2008 2009 2010 2011
predikce MF

437 277 459 568 516 029 439 456 434 901
skutečnost

430 946 461 387 399 638 416 940 411 287
rozdíl

–6 331 +1 819 –116 391 –22 516 –23 614

„Z tabulky je patrné, že odhad MF byl přízni-
vý pouze v r. 2008, rok 2009, kdy i Českou re-
publiku postihla globální hospodářská krize,
znamenal velký pokles zdrojů pro všechny
města a obce, neustal ale ani v letech 2010
a 2011,“ sděluje Vítová a dodává: „Ministerstvu
financí odhad daňových výnosů v podstatě ne-
vyšel a pokud bychom sestavovali rozpočet
podle této predikce, museli bychom přistoupit
ke škrtům. Rozpočet však sestavujeme velice
obezřetně a počítáme s nenaplněním daňových
výnosů dle ministerské predikce, je to právě
z důvodů, že i predikce je pouze odhad, který se
nemusí naplnit.“ (end)

Co přinese Jablonci nové přerozdělení daní?

Ilustrační foto Miroslav Gorčík
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■ Stalo se...

Magistrát města nominován
na cenu Ď
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou byl nominován Jabloneckým
klubem onkologických pacientů
JAKOP na cenu Ď, která se uděluje
mecenášům nebo dobrodincům
v různých oblastech života. 
Jablonecký úřad byl nominován
za svou finanční podporu rekon-
dičních pobytů pro členy klubu
JAKOP v kategorii Mecenáši nebo
dobročinné nadace, nemocnice
a charitativní organizace v České
republice. 

Město vydává jen jeden 
časopis
Náměstek primátora Miloš Vele vy-
stoupil na zastupitelstvu ve čtvrtek
21. 6., aby se vyjádřil k nepravdi-
vým informacím uveřejněným na
webových stránkách osadního vý-
boru Kokonín, kde je uvedeno, že
statutární město Jablonec vydává
dva časopisy. 
Není to pravda. Statutární město
Jablonec nad Nisou vydává pouze
Jablonecký měsíčník, ve kterém in-
formuje občany o životě ve městě.
Náklady na vydávání měsíčníku
jsou v rozpočtu města vyčísleny
částkou 1,8 milionu korun, při-
čemž 500 tisíc tvoří v rozpočtu pří-
jmy z inzerce.

Jablonec uspěl ve Zlaté 
popelnici
Město Jablonec nad Nisou je 3. nej-
lepší v Libereckém kraji ve třídění
odpadů. Takový je výsledek 7. roč-
níku soutěže Zlatá popelnice vyhla-
šované Libereckým krajem a spo-
lečností EKO-KOM. 
Každý Jablonečan průměrně vytří-
dí 45 kg odpadu za rok, které jsou
recyklovány a neskončí na skládce.
Po městě je pro tento účel rozmístě-
no 246 kontejnerových stání na tří-
děný odpad. 
První místo získalo město Dubá na
Českolipsku, druhá byla Rokytnice
nad Jizerou. V kategorii obcí zvítě-
zil Bedřichov. Skokanem roku se
stala obec Dalešice. Jablonec nad
Nisou se již tradičně umisťuje mezi
prvními deseti finalisty, posledním
velkým úspěchem bylo druhé místo
v roce 2008. 

Fotopasti budou instalovány 
o prázdninách
Magistrát města Jablonec n. N. za-
koupil čtyři fotopasti v celkové
hodnotě 64 tisíc korun. 
„Umisťování odpadu vedle kontej-
nerů na stanovištích separovaného
odpadu je v poslední době velkým
nešvarem Jablonečanů. Proto město
zakoupilo a nainstaluje tzv. foto-
pasti, s jejichž pomocí bude možno
identifikovat a následně pokutovat
občany, kteří toto dělají,“ říká ná-
městek primátora Miloš Vele.

(mh, end)

Zajímavosti ze zastupitelstva
MVV Energie nabídla městu svůj podíl v JTR
Zastupitelé pověřili primátora města, aby se 12. 6.

zúčastnil mimořádné valné hromady společnosti
JTR, a. s. Jedním z bodů valné hromady je i sníže-
ní základního kapitálu společnosti na polovinu
z částky 301 milionů na 150,5 milionu. 

Dva dny před konáním zastupitelstva byla do kan-
celáře primátora doručena nabídka většinového vlast-
níka MVV Energie CZ, a. s., k odkupu majetkového
podílu společnosti MVV ve společnosti JTR, a. s., za
121 milionů korun. Nabídková cena předpokládá sní-
žení základního kapitálu společnosti, který by byl vy-
placen akcionářům. Majetkový podíl MVV Energie CZ
činí 65,78 % vyčíslených na 171 857 000,– Kč. Vzhle-
dem k 50 milionům, které by město obdrželo jako
svůj podíl v případě snížení základního kapitálu, je
celková částka, za kterou MVV svoje akcie nabízí,
121 milionů korun. Město Jablonec si nechalo od spo-
lečnosti Enviros vypracovat návrhy variantního řeše-
ní zásobování města teplem a řešení soustavy CZT.
Koncem června by měl být materiál zpracován. „Do té
doby, než budeme mít možnost porovnat výsledky
šetření společnosti TACOMA, která provádí tržní oce-
nění společnosti JTR se závěry společnosti Enviros,
nebudeme přijímat k uvedené nabídce žádná stano-
viska,“ říká primátor Petr Beitl. K projednání proble-
matiky teplárenství bude pravděpodobně v průběhu
prázdnin svoláno mimořádné zastupitelstvo.

Rok 2011 skončil přebytkem
Rok 2011 byl horší v porovnání s rokem 2010. Na

daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo
město o 5,6 milionu korun méně než v roce 2010.

I přesto skončilo hospodaření města Jablonce nad
Nisou přebytkem ve výši 19,1 milionu korun. Závě-
rečný účet města za rok 2011 schvalovali zastupitelé
na posledním zasedání před prázdninami.

Rozdělení příspěvků
Poskytnutí příspěvků komisím rady města bylo

vázáno na výsledky hospodaření města Jablonec
nad Nisou v 1. pololetí roku 2012. V rezervě byla
proto ponechána částka 5 383 000 korun určená prá-
vě na tyto příspěvky. 

Koncem května vedení města rozhodlo, že díky
příznivým výsledkům hospodaření města bude tato
rezerva uvolněna a její rozdělení bylo předloženo za-
stupitelstvu v rámci rozpočtových opatření. Komise
humanitní péče tak rozdělila celou rezervovanou
částku pro oblast sociální péče a zdravotnictví ve výši
150 tisíc korun. 

Celou částku ve výši 90 tisíc korun využila při roz-
dělování také Komise pro výchovu a vzdělávání.
Kulturní komise disponovala 550 tisíci korunami
a beze zbytku je rozdělila mezi žadatele. Komise pro
sport a tělovýchovu si ponechala v rezervě 50 tisíc ko-
run a rozdělila 550 tisíc Kč. Komise pro sport a tělo-
výchovu se také zabývala rozdělením 2,5 milionu ko-
run určených na mimořádné příspěvky pro podporu
mládežnického sportu. Finanční podporu získalo ly-
žování, fotbal, hokej, baseball, tenis nebo rychlostní
kanoistika a další sdružení zabývající sportem dětí
a mládeže. 

„Snažili jsme se vyhovět, uvědomujeme si důleži-
tost podpory sportu dětí a mládeže. Jablonec je město
sportu a chceme, aby jím zůstal. Přihlédli jsme k fak-
tu, že v letošním roce dochází k výpadku financování
ze zdrojů ČSTV a zároveň je situace ovlivněna změ-
nou loterijního zákona,“ vysvětluje náměstek primá-
tora Petr Tulpa.

Zastupitelstvo města také rozdělilo příspěvky pro
zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.
V prvním kole v únoru letošního roku bylo rozděleno
1,3 milionu. V rezervě města zůstal více než 1 milion
korun. (mh)

Foto Markéta Hozová

Práce na protipovodňové štole
Práce na protipovodňové štole zdárně pokračují.

Nejvíce asi občané zaznamenávají práce na vtoko-
vém objektu SO 04 u hráze, tam probíhá kotvení
záporové a štětové stěny ve vodní nádrži v blíz-
kosti Loděnice, cyklostezka je opět průjezdná. 

Stavbaři vyhloubili 25 m revizní šachty na křižovat-
ce Palackého–Riegrova a vyrazili přes 6 metrů nové
odpadní štoly SO 05. Během prázdnin bude ražba po-
kračovat rychlostí cca 100–150 metrů za měsíc. Z dru-
hé strany – od zkušebního ústavu v Plynární ulici je
vyraženo již 30 m. Celková délka odpadní štoly SO 05
bude 1 258 m. 

Trhací práce z důvodu hluku neprobíhají v nočních
hodinách. Koncem června se předpokládá zahájení
stavebních prací na výústním objektu SO 06 na souto-
ku Lužické a Bílé Nisy. Postupně se realizují přeložky
inženýrských sítí, v ulici Tovární je proto dočasně

uzavřen jeden jízdní pruh a jsou tam semafory. Za-
hájena byla také ražba Pasecké přívodní štoly SO 02,
která bude dlouhá 633 m, dosud bylo vyraženo přes
40 m. Práce budou pokračovat o prázdninách, stavba-
ři počítají s ražbou cca 120 metrů za měsíc, rychlost
závisí na horninovém prostředí. Nepříjemný zvuk vy-
cházející ze štoly způsoboval ventilátor, stavbaři pra-
cují na protihlukové izolaci, která by měla problém
vyřešit. Doprava v Podhorské je z důvodu ražby ome-
zena třicetikilometrovou rychlostí.

V případě požadavku na podrobnější informace
k ražbě můžete kontaktovat zhotovitele – firmu
Metrostav, a. s. (Ing. Miroslav Vlk – tel.: 725 351 484,
e-mail: miroslav.vlk@metrostav.cz)

Kontaktními osobami za investora – Povodí Labe jsou:
stálý technický dozor Ing. Petr Zajíc (tel.: 603 869 604,
e-mail: zajic@vrv.cz) a Martin Pala (tel.: 602 229 888,
e-mail: palam@pla.cz). (mh)
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Primátor přišel za dětmi
s dortem

Primátor Petr Beitl přišel 1. června poblaho-
přát dětem k jejich svátku do MŠ Speciální
v Palackého ulici v Jablonci nad Nisou. 

Primátorskou návštěvu si spolu se svými ka-
marády užili také předškoláci z odloučeného
pracoviště v ulici U Přehrady. I přes deštivé
a chladné ráno přišly děti se svými učitelkami
na návštěvu do vyzdobené vily v Palackého uli-
ci, aby si užily společnou oslavu Dne dětí.

Jako dárek k svátku jim primátor přinesl ba-
revné maňáskové tužky a dva velké voňavé
ovocné dorty se zvířátky. Děti si pro něj zase
připravily veselou Dračí pohádku s písničkami
a zapojily ho do svých her. „Děkuju, že jsem si
s vámi mohl zacvičit, hned se mi bude lépe pra-
covat,“ smál se Petr Beitl při odchodu. Speciální
mateřskou školu v Jablonci nad Nisou navště-
vují děti od tří do sedmi let na doporučení dět-
ského nebo odborného lékaře, pedagogicko-
psychologické poradny, klinického logopeda
nebo speciálních pedagogických center. Spe-
ciální mateřská škola pomáhá dětem s adaptač-
ními problémy, úzkostným dětem, hyperaktiv-
ním, s poruchou pozornosti a soustředěnosti,
s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými va-
dami, s autismem, s mentálním postižením,
s tělesným postižením a kombinovanými vada-
mi. Ředitelkou Speciální MŠ je Mgr. Jana Bret-
hová, která svou pozici obhájila v květnovém
konkurzu. (mh)

V Budyšíně se slavilo 
dvacet let partnerství 
s Dreux

Oslavy partnerství a spolupráce mezi Budy-
šínem a francouzským Dreux začaly už ve čtvr-
tek 17. května 2012 a skončily v neděli. Hlavním
bodem setkání bylo vyhodnocení spolupráce
a oficiální zahájení budyšínských jarních slav-
ností. Při této příležitosti byli v sobotu ráno při-
jati zástupci města Jablonec, kteří přijeli do Bu-
dyšína čerpat inspiraci. 

Příští rok 22. května 2013 slavíme s Bu-
dyšínem 20 let partnerství právě my. Primátor
města pan Christian Schramm zahájil slavnos-
ti v 11 hodin, poté následovaly ukázky lidového
tance, divadlo, zpěvy a samozřejmě i trhy.
Město Jablonec uspořádalo na tyto slavnosti již
tradičně výlet pro jablonecké občany. Výletníci
si mohli nakoupit originální hořčici, projít se
historickým centrem a odpoledne vyrazit do
zábavního parku Kleinwelka.

(ml)

Program regenerace 
městské památkové zóny

V letošním roce mohou majitelé památkově
chráněných objektů, které se nacházejí v měst-
ské památkové zóně Jablonec nad Nisou, opět
podávat své žádosti o příspěvek na rok 2013.
Dotace poskytuje Ministerstvo kultury ČR
v rámci Programu regenerace městských pa-
mátkových zón a rezervací. Žádosti se předklá-
dají na Magistrátu města Jablonec nad Nisou
na oddělení dotací. Upozorňujeme žadatele, že
nejzazší termín pro předložení žádosti o příspě-
vek je 17. září 2012. Bližší informace, tj. formu-
lář žádosti, povinné přílohy, kontaktní osoba
atp. jsou uvedeny na webových stránkách měs-
ta www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace, památková péče. (ih)

Maturitní vysvědčení 
získalo 270 maturantů

Pro maturitní vysvědčení si v červnu přišlo na
radnici 270 maturantů z pěti jabloneckých
středních škol a gymnázií, 60 absolventů Vyšší
odborné školy a také absolventi dálkového stu-
dia, které nabízí Střední průmyslová škola tech-
nická. V důstojné atmosféře obřadní síně jablo-
necké radnice si převzali vysvědčení a diplomy
a měli příležitost poděkovat svým pedagogům
a rodičům. Vysvědčení přebírali z rukou svých
pedagogů a přijali gratulaci od primátora Petra
Beitla, náměstka primátora Petra Tulpy nebo
nestora jabloneckých zastupitelů Václava Vos-
třáka, jmenovaní se při obřadech střídali. 

Jablonecká rodina 2012
Statutární město Jablonec nad Nisou připra-

vilo pro všechny jablonecké rodiny soutěž o za-
jímavé ceny. Soutěž se bude konat na podzim.
V únoru 2013 bude v rámci Týdne partnerství
slavnostně vyhlášena Jablonecká rodina 2012.
Do soutěže bude každá rodina potřebovat zají-
mavé fotky z rodinných výletů, oslav, dovole-
ných a dalších společných aktivit. Podrobné
informace včetně pravidel soutěže najdete v zá-
řijovém vydání Jabloneckého měsíčníku.

Kokonínští žáci-zdravotníci
prošli až do finále 

V ulicích Jablonce bylo v závěru května velmi
rušno. Téměř 120 dětí po skupinkách chodilo
po centru a hledalo své stanoviště se zraněnými
v rámci krajského kola Soutěže mladých zdra-
votníků. 

Pro nejlepší pětičlenné hlídky z okresních kol
bylo připraveno pět soutěžních stanovišť a 11 ne-
soutěžních. Děti se tak například setkaly s po-
řezanou nevěstou a ženichem v bezvědomí,
s neopatrným údržbářem zeleně a dalšími po-
stavami, které měly nasimulovány různá zra-
nění. Obtížnost je rozdělena na I. a II. stupeň.
Děti soutěžily v kvalitě ošetření zraněných
a hlavním sledovaným kritériem byla preciz-
nost, rychlost ošetření, komunikace se zraně-
ným, se záchrankou i komunikace v týmu.
Krajského kola v Jablonci, jež se konalo pod zá-
štitou primátora Petra Beitla, se zúčastnilo
17 družstev. Krajské kolo vyhrála za 1. stupeň
ZŠ Kokonín a rovněž ve druhém stupni škol by-
li nejlepší žáci z této školy (OS ČČK Jablonec
nad Nisou). Obě hlídky postoupily do celore-
publikového kola, ve kterém se mladší družstvo
žáků umístnilo na 9. místě, starší družstvo ob-
sadilo šestou příčku. (end)

Dětské dopravní hřiště 
v provozu i o prázdninách
Městská policie Jablonec zajistila prázdninový
provoz Dětského dopravního hřiště, které bude
v době letních prázdnin otevřeno v případě
příznivého počasí každý všední den, a to od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. Na místě si
zájemci mohou zapůjčit kola, odrážedla nebo
koloběžky. Hřiště mohou využít i senioři, k dis-
pozici je kolová tříkolka pro dospělé. (end)

Nostalgické jízdy zubačkou
Sto deset let od svého zbudování slaví v letoš-
ním roce ozubnicová trať mezi Tanvaldem
a Harrachovem. Trať byla zbudována v letech
1899–1902 a jen málokterá železnice se může
pyšnit tolika nej jako jizerskohorsko-krkonoš-
ská železniční trať Tanvald–Harrachov, kterou
najdeme v jízdním řádu pod číslem 035, uvádí
se na stránkách www.zubacka.cz.
6.–8. 7. – Oslavy 110 let zubačky Tanvald – Ko-
řenov a Jizerské železnice Kořenov – Szklarska
Poręba
14. 7. – Historickým vlakem na Svijanské slav-
nosti piva
21. 7. – Zubačkou na Harrachovské slavnosti
4. 8. – Letní sobota na zubačce
18. 8. – Borůvková parní sobota na zubačce
V Kořenově budou připravené všechny možné
borůvkové dobroty
1. 9. – Loučení s prázdninami na zubačce
Zvláštní vlaky na zubačce poslední prázdnino-
vý víkend. 
28. 9. – Bramborové ukončení sezony na zu-
bačce s Krakonošem (end, mh)

Strážníci se zaměří na rizikové lokality
Poděkování strážníkům 
za přípravu Dne dětí
v Rýnovicích 

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vašim
strážníkům Miroslavu Šípošovi a Bronislavu
Novákovi za pomoc při organizaci Dne dětí na
naší Základní škole v Rýnovicích. 

Stejně jako i v loňském roce byla příprava ak-
tivit Miroslavem Šípošem velmi kvalitní, děti
vyplňovaly křížovky zaměřené na dopravní vý-
chovu, přiřazovaly telefonní čísla IZS, určovaly
dopravní značky a po splnění zadaných úkolů
byly odměněny cenami. 

Jana Mašindová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Rýnovice

Strážníci v létě posílí hlídky
Po dobu letních měsíců posílí Městská policie

Jablonec n. N. hlídkovou činnost strážníků v rizi-
kových lokalitách se zaměřením na dodržování
veřejného pořádku. „Posílíme zejména hlídky
v Tyršových sadech a konečné tramvaje, kde
budeme vykonávat kontrolní činnost v součin-
nosti s Policií ČR. Dále v centru města Jablonce
n. N., a to zejména v ulicích Komenského, Dvor-
ská, Lidická, Soukenná, Dolní nám., Mírové nám.,
Kamenná, Farského nám. a části Podhorské ul.,“
říká ředitel MP Jablonec Luboš Raisner.

Kromě jiného se jablonečtí strážníci zaměří
na okolí přehradní nádrže, kde budou dbát na
veřejný pořádek, dodržování tržního řádu
a správné venčení psů.
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Máte za sebou bohatou sportovní kariéru, jak
jste se k atletice dostala?

Neplánovaně. Jako malá jsem dělala sportovní
gymnastiku. Bydleli jsme v Železném Brodě a se ško-
lou jsme pod vedením učitelů Fišerové a Chmelíka
jezdili na poháry atletiky a na Pohár Českého rozhla-
su do Jablonce. Na závodech si mě všiml trenér
Kárný, když viděl, že hodím míčkem přes 60 metrů.
Přetáhl mě do Jablonce a od 14 let jsem na atletiku do-
jížděla do Liazu. Začala jsem dělat oštěp, ale poté i ví-
ceboje, protože mě to bavilo. Kromě toho jsem takřka
ve všech disciplínách uplatnila gymnastické prvky. 

Přestože jste začala s atletikou ve 14 letech, dosá-
hla jste mnoha úspěchů, jaké byly začátky?

Těžké. Sice jsem měla sportovní průpravu z gymnas-
tiky, různých školních sportovních soutěží, hrála jsem
volejbal, ale atletika byla něco jiného a zejména tech-
niku jsem musela hodně pilovat. Ale je pravdou, že
dřív s atletikou začínali později skoro všichni.

Ještě nedávno dělal atletický oddíl nábory dětí
kolem 10 let, dnes je běžné, že se po ovále prohánějí
naděje mnohem mladší, čím to je?

Trend doby. Dnes je sportovní nabídka velmi široká
a kdybychom čekali na to, až nám děti dorostou do dané-
ho věku, byly by ostatními sporty rozebrány. Je to otáz-
ka posledních pěti let, kdy máme tzv. předpřípravku.
Malé děti trénuje Eva Mikulová a učí je všestrannosti.
Nejdeme cestou, u nás si s atletikou začal, a proto u ní
musíš zůstat. Každý se vyvíjí a může skončit třeba u ko-
lektivního sportu. Na to mají Jablonečané výhodu, neboť
je tu skutečně široké spektrum sportovních odvětví. 

Závodní kariéru jste zakončila poměrně brzy,
jaký byl důvod a kdy jste se rozhodla věnovat at-
letice jako profesionální trenérka?

Důvodem bylo opakované zranění achilovky. Karié-
ru jsme musela ukončit a impuls k tomu, abych tré-
novala, mi dal můj trenér. Přihlásil mě na FTVS, kde
jsem si nakonec udělala trenérskou jedničku. Začala
jsem trénovat a do skupiny přišla Zuzka Hejnová,
dnes úspěšná reprezentantka v běhu na 400 metrů
překážek. Do té doby jsem si s dětmi spíš hrála, ale na
Zuzce se naučila trenérskému řemeslu.

Zuzana Hejnová začínala jako vícebojařka?
Ano, na 400 metrů překážek jsem ji nasměrovala já.

Napadlo mě to úplně náhodou. Umím přebíhat pouze

na jednu nohu a Zuzku jsem to tak učila, pravá šviho-
vá, levá přetahová. Zuzka to přebíhala obráceně a nauči-
la se to stejně dobře na obě. Rozhodla jsem, že zkusíme
400 metrů překážek, kde se používají obě odrazové
nohy. Zuzka se hned v prvním závodě přiblížila k li-
mitu na MS na Jamajce, ve druhém závodě ho splnila
a jely jsme na Jamajku. Její kariéra během dvou let
strmě stoupala a v 17 letech se vyrovnala 19letým
soupeřkám. A to trénovala jen třikrát v týdnu. Prostě
je to talent, který v 17 letech odešel do Prahy. 

Měla jste kromě Zuzky podobné talenty, popří-
padě je někdo další, kdo ji může napodobit?

Měla jsem a stále mám štěstí na šikovné děti. V mi-
nulosti jsem trénovala například Nikolu Paříkovou, to
byl velký talent. V kategorii starších žákyň skákala do

výšky 174 cm, kdyby měla vůli jako Zuzka, mohla být
dnes spolu s ní v české atletické špičce. Dalšími ši-
kovnými děvčaty byla třeba Zuzka Kartouzová nebo
Kateřina Honzáková. Z těch posledních, kteří mají
možnost stále něco dokázat, to je desenská Eva
Jeníková, která dělá 400 m překážek a stejně jako
Zuzka přešla do Prahy. Dále to jsou dorostenka
Kateřina Hýsková, jež vede tabulky ve skoku do dálky
výkonem 574 cm, nebo Michaela Bičiánová, která do-
minuje v běhu na 300 metrů a ve sprintech je v re-
publice do 3. místa. U těchto děvčat vše vychází z ro-
dičovských genů. Bičiánovi byli oba reprezentanti,
Kačka Hýsková (Tesárková) byla dobrá překážkářka,
Pavel Hýsek úspěšný reprezentant. Ale talentovaných
dětí je mnoho. Každý rok pod hlavičkou ŠAK při ZŠ
Pasířská trénuji kolem 70 dětí, některé odejdou, jiné
přijdou. Pokud mají talent, tak je v 8. třídě „stáhnu“ do
atletického oddílu, kde je buď rozdělím podle specia-
lizace k dalším trenérům, nebo si je nechám. Těm ne-
jmenším se věnuje Eva Mikulová, jež má obrovský cit,
jak děti rozdělit, komu je svěřit, aby rozvíjeli jejich ta-
lent v té či oné disciplíně. Velkou práci pro atletiku od-
vádí i desenská trenérka Michková, která stejně jako
my nemá problém předat děti dalším trenérům.
Důležité je, že všichni dokážeme upřednostnit talent
atletů, před svým zviditelněním. 

Jablonecký atletický oddíl patřil vždy mezi čes-
kou elitu, je tomu tak i nyní?

Co se týče žákovských kategorií, stále patříme mezi
nejlepší oddíly v republice. Bohužel v kategorii dospě-
lých to už neplatí. Žáci, kteří odmaturují, odcházejí
většinou studovat do Prahy, hodně šikovné děti pak
mají nabídky a dostávají profismlouvy, kterým nemů-
žeme konkurovat. Mnozí také začnou pracovat a s atle-
tikou končí. Máme zde sice skvělé podmínky, kvalitní
trenérské zázemí, spolupracujeme s exmistryní světa
ve skoku o tyči Pavlou Hamáčkovou Rybovou, máme
kvalitního fyzioterapeuta Romana Karpíška, ale finan-
čně konkurovat jiným oddílům nemůžeme. Jediné, co
nám nyní chybí, je kvalitní posilovna. V každém pří-
padě si myslím, že i atletika v Jablonci roste. 

Aktivní kariéru jste definitivně ukončila?
Myslela jsem si to, ale letos v srpnu je v Žitavě Mis-

trovství Evropy veteránů v lehké atletice a rozhodli jsme
se s několika jabloneckými atlety přihlásit. Takže všich-
ni trénujeme a těšíme se na velký závod.

Jiří Endler

Dana Jandová
■ Tvář prázdnin

Bývalá atletka, sedmibojařka a oštěpařka. V oštěpu dosáhla na osobní rekord 49,72 metrů,
ve vícebojích dokázala nasbírat 5427 bodů. Je mnohonásobnou mistryní ČR v oštěpu,
sedmiboji a v trojskoku. Zúčastnila se ME družstev ve víceboji ve Španělsku a mezistátních
utkání atletických družstev. Třináct let je profesionální atletickou trenérkou, působí při
ZŠ Pasířská ve Školním atletickém klubu a v Atletickém oddíle při TJ Liaz Jablonec,
kde je zároveň místopředsedkyní.

■ Krátké zprávy
Fotbalistky postoupily do II. ligy
Fotbalistky FK Baumit Jablonec
ve své premiérové sezoně dokáza-
ly vyhrát III. Českou ligu žen,
a postoupit tak do II. České ligy
žen. K tomuto úspěchu přidaly
dorostenky vítězství ve II. České
lize dorostenek. Čerstvou událostí
je další velký úspěch, neboť ženy
obsadily ve finále Mistrovství ČR
ve futsalu třetí místo. V pátek 22.
června přijal úspěšné fotbalistky
v čele s trenérem Janem Štolem
náměstek primátora Petr Tulpa,
aby děvčatům pogratuloval k ús-
pěchům. Zároveň jim také Zde-
něk Mužíček, sekretář FAČR, pře-
dal pohár za vítězství ve III. České
lize žen.

Dopravní omezení a uzavírky
ve městě
Úplné uzavírky 
• do 31. 8. 2012: U Mohelky, Ke
Starému Buku, U Zbrojnice. 
• do 15. 7.: Chelčického - objízdná
trasa Březová, Spojovací a Vysoká
v jednom směru a Resslova v opač-
ném směru (pokládka kabelů vy-
sokého napětí)
• do 31. 7.: ulice Kamenná. (opra-
va mostu)
• do 31. 8. pro vozidla nad 3,5 t:
Tanvaldská – objížďka: Tovární,
Ladova, Belgická a Čsl. armády 
Omezený provoz:
• do 21. 8.: Rychnovská
• na křižovatce Podhorská, Smeta-
nova a Mlýnská: mění se poloměr
zatáčky, přesouvá středový ostrůvek
• 9. 7. 2012 – v ulicích Mostecká
a Podhorská povolen pouze BUS,
jednosměrný provoz z Podhorské
na Mosteckou, výjezd z ul. Mlýn-
ská povolen
• 10.–13. 7. 2012 – jednosměrný
provoz ze směru Tanvald na Pra-
hu, jednosměrný provoz z Pod-
horské na Mosteckou, výjezd
z Mlýnské povolen 
• 14.–21. 7. 2012 – pokládka povrchu

Děti se učí na táboře hospodařit
Výchovně vzdělávací pobytový tá-
bor připravilo statutární město
Jablonec nad Nisou v rámci pro-
gramu prevence kriminality pro
děti od 10 do 16 let na předposled-
ní červnový týden (16.–23. 6.). Tá-
bora se zúčastní 15 jabloneckých
žáků speciální základní školy
v Liberecké ulici a 15 dětí z Prahy
z dětských domovů a z Klokánku.
Organizátoři tábora se totiž spojili
s pražskou městskou policií, která
rovněž pořádá tábor tohoto typu.
„Jezdíme takto už řadu let,“ říká
vedoucí tábora a hlavní organizá-
torka Dana Hulíková, předsedky-
ně Komise prevence kriminality
rady města. (end)

Skauti hledají nové členy
Skautské středisko Watakí pořádá
nábor pro chlapce a dívky ve věku
od 6 do 10 let. Přihlásit se lze na
první zahajovací schůzce v úterý
4. září v 16.00 hodin ve skautské
klubovně na sídlišti Šumava ve
Vysoké ul. č. p. 41. 
Kontaktní osoba pro dívky: Be-
ruška – Gabriela Duchovičová 731
749 272, kontaktní osoba pro
chlapce: Ducho – Jan Duchovič
777 283 875. Těšíme se na setkání!
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Klobásový mejdan
Veselá atmosféra panovala

v úterý 5. června odpoledne v jí-
delně Domu s pečovatelskou
službou v Novoveské ulici. Ko-
nalo se tu Grilování spojené
s kloboukovou slavností, které-
ho se zúčastnil primátor Petr
Beitl a náměstci primátora Petr
Tulpa a Miloš Vele. Navázali tak
na tradici letních grilovaček,
které zahájil loni v Kokoníně
Petr Beitl u příležitosti předání
zahradního altánu obyvatelům
DPS. 

Primátor Petr Beitl roztopil gril
venku pod balkónem a s oběma
náměstky grilovali uzenky, který-
mi přispěl primátor, na tácky chy-
stali chléb a hořčici a práce jim šla
od ruky radost pohledět.

Do DPS Novoveská se díky pod-
poře Dopravního podniku měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, kte-
rý poskytl autobus a seniory zdar-
ma svezl a rozvezl, sjeli obyvatelé
ostatních jabloneckých DPS. Poz-
vání přijali také zástupci Klubu
jabloneckých seniorů, Svazu dů-
chodců a Dia-clubu senior. Har-
monikář pan Wiesner neúnavně
hrál jednu písničku za druhou
a všichni se dobře bavili až do po-
zdního odpoledne. „Už dlouho

jsem si takhle nezazpíval, děkuji
Vám,“ loučil se rozesmátý primá-
tor v námořnické čepici. 

Turnaj v pétanque
V pátek 18. května se na po-

zvání pracovníků libereckého
Kontaktu zúčastnili jablonečtí
senioři turnaje v pétanque, který
se konal v Liberci v areálu Kolo-
sea. 

Do boje zasáhla úspěšně tři
družstva z Jablonce n. N., která se
i přesto, že byla na turnaji na-
prostými nováčky, umístila mezi
23 soutěžícími družstvy v první
desítce. Družstvo ve složení Vla-
dislav Hulcký, Božena Štěpánková
a Anna Železná dokonce ve finále
bojovalo o hlavní cenu, která jim

nakonec těsně unikla. Vyhrál tým
z Liberce, druzí byli jablonečtí
a na třetím místě se umístilo druž-
stvo z Frýdlantu. Po závěrečném
vyhlášení vítězů a předání cen po-
děkovali Jablonečtí Michaelu Duf-
kovi, řediteli Komunitního středis-
ka KONTAKT Liberec, za pozvání
a krásné zážitky. Naďa Jozífková,
ředitelka CSS Jablonec n. N., pak
pozvala všechny přítomné seniory
na podzimní turnaj v pétanque do
Jablonce.

Poděkování 
pracovníkům CSS
Rádi bychom chtěli touto cestou
poděkovat pracovníkům CSS za
akce, které pro nás připravují.
V květnu pro nás nachystali Se-
niorské majáles. Jizerské trio za-
hrálo písně našeho mládí, přišla
mezi nás ředitelka CSS Naďa Jo-
zífková spolu s Markétou Jeníč-
kovou a Jiřím Hánou. Některé
z nás se ozdobily květinami a jar-
ními motivy a v jídelně, kde jsme
se sešli, bylo veselo. Rádi bychom
však poděkovali za všechny akce,
které pro nás připravují.

Za obyvatele DPS Palackého 
Miloslava Boumová 

■ Z bloku seniorů
Informace z Centra 
sociálních služeb (CSS)

Po dobu letních prázdnin je bu-
dova Spolkového domu otevřena
včetně klubovny seniorů, omezen je
pouze provoz recepce, a to do 17.00
hodin.

Z důvodu dovolené v době od
23. 7. do 3. 8. je kavárna FOKUS
uzavřena. 

Od 1. 6. je v platnosti nový Ceník
úhrad za úkony pečovatelské služ-
by, kde došlo k aktualizaci cen ně-
kterých úkonů a rozšíření nabídky
poskytovaných služeb.

Přijímáme přihlášky do kurzů PC,
Trénování a posilování paměti a dal-
šího semestru Akademie seniorů.

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listy pro volnočasové aktivity, tel.
774 722 942, e-mail: marketa.jenic
kova@centrumjablonec.cz.

Co nabízí Centrum 
sociálních služeb

Na letní prázdninové měsíce je
připraven program plný pohybo-
vých aktivit. Každé pondělí dopo-
ledne budeme trénovat pétanque
a chystat se na podzimní turnaj,
také jsou naplánovány procházky
s turistickými holemi za odborného
doprovodu paní Marie Vaňátkové.
Pracovníci CSS, KJS a Dia-club se-
nior připravili několik letních výle-
tů za poznáváním našeho kraje.
A zkrátka nepřijdou ani senioři
v domech zvláštního určení. Na
období letních prázdninových mě-
síců je připraveno posezení pod
slunečníkem, relaxační cvičení
a na úterý 21. srpna je pro seniory
připraven výlet do Frýdlantu s his-
torickým podtextem, který bude
zakončen koncertem na nádvoří
radnice. Zájemci o hudbu, zpěv
a tanec se opět sejdou s Jizerským
triem ve velkém sále Spolkového
domu v pátek 24. srpna. 

■ Programy klubů
KJS – Klub jabloneckých 
seniorů
Program na letní prázdninové mě-
síce bude zveřejněn na informač-
ních tabulích ve Spolkovém domě
CSS a městské knihovně

Dia-club senior
10. 7. /úterý/ 8.00 hodin
Výlet vlakem do Sedmihorek
Odjezd autobusem č. 1 z terminálu
směr Rychnov u Jbc v 8.12 hodin
a vlakem z Rychnova v 8.50 hodin
24. 7. /úterý/ 9.00 hodin
Výlet na Kynast a k prameni Nisy
Sraz v Pasekách u vlakového
nádraží
7. 8. /úterý/ 9.00 hodin
Výlet na Prosečskou chatu
Odjezd autobusem č. 4 z terminálu
směr Lukášov v 9.12 hodin
21. 8. /úterý/ 8.00 hodin
Výlet – Riegrova stezka
Odjezd autobusem č. 1 z terminálu
směr Rychnov u Jbc. v 8.12 hodin
a vlakem z Rychnova v 8.50 hodin
Informace na tel.: 724 206 367

Akademie seniorů
má další absolventy

V prvním červnovém týdnu
slavnostně zakončilo studium
Akademie seniorů 76 aktivních
posluchačů. První ročník akade-
mie zahájilo vloni na podzim 37
posluchaček. Do druhého roční-
ku, který začal se studiem letos
v únoru, už se kromě 36 žen při-
hlásili i čtyři muži.

Slavnostní ukončení studia 1. se-
mestru 2. ročníku absolvovali aka-
demici v obřadní síni jablonecké
radnice, kde jim primátor Petr
Beitl předal malý dárek a pogratu-
loval k úspěšnému absolutoriu.
„Těší mě, že jste vzorem pro své
rodiny, vnuky i ostatní občany
a přeji Vám, abyste své vědomosti
získané při studiu akademie seni-
orů mohli uplatnit v životě a dále
rozvíjet ve zdraví,“ řekl primátor.
K blahopřání se připojil i náměs-
tek Petr Tulpa a s přáním předal
absolventům i odznak Akademie
seniorů. „Všichni absolventi proje-
vili zájem ve studiu pokračovat
i v dalším semestru, což nás velmi
těší,“ řekla Markéta Jeníčková
z pořádajícího Centra sociálních
služeb.

Ve velkém sále Spolkového do-
mu ukončili pokračovací studium
2. semestru senioři, kteří zahájili
svá studia již v loňském roce. Pro
ně bylo připraveno překvapení, při
převzetí pamětního listu si každý
z nich vyslechl svůj krátký medai-
lon a nikdo neskrýval své dojetí nad
hezkými slovy. Pamětní listy s gra-
fickým návrhem jablonecké siluety,

který k této příležitosti bezplatně
poskytlo Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, předával akade-
mikům náměstek primátora Petr
Tulpa. Žluté růže pro všechny ab-
solventy a malý dárek připravilo ta-
ké Centrum sociálních služeb. 

Nejstarší studentkou Akademie
seniorů je zanedlouho devadesátile-
tá paní Zdeňka Alligerová, která srší
energií a ze všech sil se snaží napl-
nit Werichovo heslo: „Když už člověk
jednou je, tak má koukat, aby byl.“ 

Město Jablonec nad Nisou chce
studium seniorů podporovat i na-
dále. Třetí semestr Akademie se-
niorů, který bude zahájen 12. září,
bude pro všechny dosavadní aka-
demiky společný a bude tematicky
zaměřený na bezpečnost, ochranu
zdraví a majetku jako součást pro-
jektu „Bezpečný Jablonec“. 

„Plány máme už i na 4. semestr,
který by měl být zaměřený na
zdravý životní styl a pohyb,“ dodá-
vá ředitelka CSS Naďa Jozífková. 

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské genera-
ce. Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

3. července 1912, č. 151, strana 8
Ze soudní síně. Šest týdnů těžkého žaláře do-

stal 31-letý pasecký řezník Hermann Haubold
za výtržnost, kterou spáchal v dubnu t. r. v Li-
berci v hostinci „U černého medvěda“. Ve 2 ho-
diny v noci se mu splašil kůň, kterého zanechal
bez dozoru na ulici. Zasahujícímu strážníkovi
odmítl Haubold sdělit své jméno, nechtěl jít na
strážnici, hrubě mu nadával a nakonec ho dva-
krát udeřil pěstí do hrudi!

6. července 1912, č, 154, strana 6
Konec zlaté horečky na Amuru. Znalec sibiř-

ských poměrů konstatuje, že zlaté doly stagnu-
jí – není zpráv o nových objevech. Posledním
objevem byl tzv. „Milionový důl“, jehož majitel
je nyní ruinován. Nacházely se tam librové ku-
sy zlata, kousky o váze nižší než 1 „zolotnik“
(4 g) nebyly ani sbírány. Šťastný majitel se ode-
bral do Petrohradu, kde několik měsíců hýřil.
Po návratu na Amur zjistil, že se dolu zmocnila
banda lupičů a zcela jej vybrakovala. Říká se,
že zchudlý boháč žije nyní v blázinci.

13. července, č. 160, strana 4
Rýnovice. Při včerejší bouři udeřil blesk do

všech třech hromosvodů hostince „Kretscham“
(nyní motorest – pozn. autorky). Majitel pan
Franz Vogt a strážník Josef Priebsch se nachá-
zeli právě na kontrole ve sklepě. Jedna větev
blesku projela levou rukou pana Vogta a pře-
skočila na sud. Blesk zanechal na ruce černé
místo, ale jinak pana Vogta nezranil. Oba páno-
vé odnesli příhodu pouhým leknutím. 

20. července, č. 166, strana 5
Skvělé vítězství automobilů značky Laurin

a Klement v Egyptě. Do Mladé Boleslavi dorazil
dopis od Comana Paši, který vyjadřuje napros-
tou spokojenost s vozem, dodaným guvernéro-
vi Naguil Pašovi v Káhiře. Jeho Excelence je
nadšena vkusným řešením interiéru, a zasílá
dokonce svou fotografii, jak sedí ve voze.

2. srpna 1912, č. 177, strana 5
Stavba horské přehrady na Souši. Je časné rá-

no – ale práce již začala pozdravy „Buono gior-
no! Servus! Dobrýtro!“ 80 dělníků se dalo do
práce. Stavitelé mají dole u lesa jednoho silné-
ho pomocníka, který nahradí 250 lidí a pracuje
v nejvyšší kvalitě. Prská, kouří a hřmí – teď se
dal pohybu! Je to ohromný bagr, který byl vy-
roben v Altoně. Na jeden zátah vyzvedne 2 ku-
bické metry zeminy – dvě fůry. Ptáme se, kde
bude kamenná hráz. „Kdepak, bude sypaná,“
odpovídá stavbyvedoucí pan Hermann z Vídně.
Hráz bude pěchována válcem o váze 3 600 kg.
Strana obrácená k vodě bude mít ještě 40 cm sil-
ný žulový plášť. Stavba potrvá více než dva roky.

8. srpna 1912, č. 182, strana 1
Petrohrad. Romanovci slaví 300 let na rus-

kém trůnu. Carská poštovní správa k této příle-
žitosti vydala zvláštní poštovní známky.

15. srpna, č. 188, strana 7
Novinky ve sklářské a bižuterní branži.

Obdivujeme poslední vzorky skleněných a ko-
vových knoflíků, které jsou patrně zhotoveny
na speciální objednávku! Mají reliéfní ozdoby,
jiné jsou jen v podobě hladkých muglí, opatře-
ných jemnými broušenými ploškami. U mačka-
ných knoflíků převládají stylizované květinové
a zvířecí motivy a fantazijní vzory.

27. srpna, č. 197, strana 4
Ve Fojtovicích u Benešova nad Ploučnicí byl

při lovu nalezen uhynulý „siamský“ zajíc. Dvě
zcela normální těla se čtyřmi nohami byla
srostlá za jedinou hlavou. Exemplář bude vy-
cpán a předán benešovskému muzeu.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V Jablonci n. N. byly 7. 7. 1912 uspořádány balono-
vé lety. Připoutaným balonem se nad město po-
stupně vzneslo kolem 30 osob, mj. okresní hejtman
dr. Czerny. Událost vyvolala veliký zájem veřejnosti –
okolní kopce byly obsazeny lidmi, přes 2 000 se jich
shromáždilo přímo na startovní ploše, kde koncer-
tovala Pilzova dechovka ze Mšena. Odpoledne se
vydal balon Böhmen se třemi jabloneckými občany
a pilotem z Teplic na cestu do Zhořelce. Vítr ho však
nasměroval zpátky do Čech, a tak přistál hladce ne-
daleko České Lípy. Foto archiv Graphis 

Sklářské svítání – setkání v Jablonci
Diskusní setkání Sklářské svítání se

v Jablonci konalo 30. května. Představitelé
sklářských firem, škol, profesních sdružení
i muzeí hovořili o přítomnosti a budoucnos-
ti sklářského průmyslu. 

Podle počtu zaměstnanců je sklářská výroba
ČR na 4. místě v Evropě a s výrobou 124 kg

skla na hlavu v Evropě dokonce vedeme.
Veřejnost sklářskou výrobu často vnímá pouze
jako výrobu ručního skla (a bižuterie). Ve sku-
tečnosti je však zhruba 97 % výroby plně auto-
matizovaných a jedná se o stavební, obalové,
izolační a technické sklo. Ačkoliv se krize do-
tkla v podstatě pouze ruční výroby skla, nega-
tivní mediální obraz má neblahý vliv i na další
oblasti. Důsledkem je pokles zájmu o studium
sklářských oborů. Nedostatek sklářských tech-
nologů začíná ohrožovat i dosud úspěšné firmy.
Jednou z cest je větší sepětí mezi sklářskými
školami a firmami, například formou stipendií
a soutěží pro studenty, při kterých se mohou se-
známit s praxí. Toto se vyplácí např. společnos-
ti Preciosa. Jablonecké Sklářské svítání pře-
svědčilo své účastníky, že sklářský a bižuterní
průmysl má v naší zemi stále své perspektivní
místo. Podporu tradičnímu odvětví vyjádřil
i primátor Petr Beitl, který se jako zastánce zno-
vuoživení sklářského a bižuterního průmyslu

na Jablonecku setkání také zúčastnil. Důkazem
věhlasu českého sklářství je Světový sklářský
kongres, který se v příštím roce bude konat
v Praze. Naše sklářství nejen přežije, ale rozvi-
ne se, pokud i nadále bude vytvářet kulturní
a technické hodnoty, které nás posunou dál.

(bt)

Návštěva německých archivářů
Archiváři, studenti a pedagogové z Jakob

Brücker Gymnasium z partnerského města
Kaufbeuren navštívili Jablonec n. N., aby zde
spolu se svými jabloneckými protějšky disku-
tovali a studovali historické vztahy obou měst. 

Na programu setkání archivářů byly kromě

prohlídky Muzea skla a bižuterie a návštěvy
jabloneckého archivu i přednášky českých
a německých studentů a odborníků. Celou vý-
pravu z Kaufbeuren doprovázel i starosta měs-
ta Stefan Bosse. 

Vzájemná spolupráce mezi Jabloncem a Kauf-
beuren se dá označit jako nejaktivnější v rámci

partnerských měst. Byly to právě přátelské
vztahy mezi Gymnáziem Dr. Randy a Jakob
Brücker Gymnasium, které iniciovaly uzavření
dohody o partnerství obou měst v roce 2009.
Spolupráce gymnázií slaví v letošním roce již
20. výročí.

(red)

Foto Vladimíra DvořákováFoto Vladimíra Dvořáková
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj kamarádi, 

moc děkuji za obrázky, na kterých jste malovaly, kam pojedete na
prázdniny. A u cestování ještě zůstaneme. Tentokrát mi můžete na-
kreslit, ČÍM rádi cestujete. Někdo chodí nejraději pěšky, někdo má
rád lodě nebo letadla. A někdo se rád nosí, třeba tátovi na zádech.
Na vaše výkresy se těším a hlavně vám přeji, ať si prázdniny užijete,
ať už budete kdekoliv!

Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Kam pojedu na prázdniny“
Jakub Slezák, 7 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 14
Adélka Šubrtová, 6 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 14
Jakub Gazsi, 6 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10
Vojta Živnůstka, 5,5 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Čím rádi cestujeme“ očekáváme
do pátku 10. srpna na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablonec-
kého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obál-
ku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Čím rádi cestujeme. K malování si můžete zazpívat písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Koráby“.

Jakub Slezák

Jakub GazsiAdélka Šubrtová Vojta Živnůstka
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Nabízím podnájem 

Pronajmu horskou chalupu

v Zásadě, 
vhodnou 

k rekreaci, 
i dlouhodobě. 

Kapacita 4 osoby, dva pokoje, 
sociální zařízení, zahrada. 

Kontakt: 602 439 889

v novém 
domû 
v Zásadû. 
Cena za 
dvoulÛÏkov˘ pokoj se 
sociálním zafiízením, spoleãná kuchyÀ:
4 000 Kã/mûsíc, vãetnû energií.
Kontakt: 602 439 889

DORNOVA METODA 
– vhodná pfii akutních 

i chronick˘ch bolestech zad i kloubÛ. 
Vyrovnává posuny obratlÛ, 

délku dolních konãetin, vboãené palce. 
Dále nabízím reflexní terapii a aromaterapeutické
relaxaãní masáÏe a to i pro nastávající maminky. 

Tû‰ím se na vás 
Iva Stuchlíková, tel. 602 36 11 22, 

www.salonchic.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
pfiipravte svÛj vÛz na dovolenou!!!

provádíme komplet prohlídku – Kã 350,–
AKCE!!! brzdy zn. ATE 

(montované do prvov˘roby) 
– za bezkonkurenãní ceny!!!

na‰e pfiednosti: dlouholeté zku‰enosti
v oboru, profesionalita, poctivost, záruky

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

PODZIMNÍ TANâENÍ od ZÁ¤Í 2012
- NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance

Pfiijìte i s tímto inzerátem a první lekci zkuste 
ZDARMA! Platnost do 30. 9. 2012

– ZUMBA Fitness
info a pfiihlá‰ky JIÎ NYNÍ:

recepce Studio FIT - tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz

NOVÁ NABÍDKA KURZÒ 2012–13
LETNÍ KURZY

– t˘denní jazykové kurzy 
– úãetnictví, daÀová evidence 

– poãítaãové kurzy
RÒZNÉ AKCE A SLEVY

EDUCA – vzdûlávací centrum 
483 318 621, 602 505 288

www.educa-jbc.cz, 
educa@educa-jbc.cz

NOVÁ SMùNÁRNA 

Interspar, Želivského 5050, 
Jablonec nad Nisou 

ZAVÁDùCÍ KURZY 
AKCE 

Při předložení inzerátu 
výměna zvýhodněným kurzem 

www.tourist-centrum.cz 
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JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í
• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií 

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

• Nízké ceny nájemného
(800 Kč/m2 za rok + služby)

• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 310 880 

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
LANGUAGE GARDEN

ZAHAJUJE V ZÁŘÍ
KURZY 
ANGLIâTINY
A NOR·TINY
PRO VEŘEJNOST, 
JEDNOTLIVCE, FIRMY

ZÁPIS OD 1. âERVNA 2012

KONTAKT: 
MGR. MAREK ANTONÍN 

773 773 394 • info@languagegarden.cz

ADRESA ŠKOLY: DĚLNICKÁ 388, 
JABLONEC NAD NISOU-KOKONÍN

WWW.LANGUAGEGARDEN.CZ

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:
• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL

(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,
korekce jizev u akne, redukce strií) 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 
• aplikace botulotoxinu 

(odstranění vrásek, snížení pocení)
• výplňové materiály pomocí 

kyseliny hyaluronové 
Veškeré estetické zákroky po objednání.
Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 

tel.: 483 313 920, 607 649 722
E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

VYBÍRAL – REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A BYTÒ

obkladaãské, zednické, malífiské,
sádrokartonáfiské práce

Josef Vybíral, tel.: 777 858 743

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Provádím ve‰keré dámské a pánské krejãovské

sluÏby, opravy a úpravy odûvÛ, 
nabízím bohat˘ v˘bûr látek ze vzorníkÛ, 

více na www.hanar.cz
Hana Rydlová, tel. 724 174 830

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin

Malífiské a natûraãské práce
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, 
tel.: 604 503 848

ZEDNICKÉ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
Opravy a úpravy bytového a nebyt. fondu, 
dle poÏadavkÛ zákazníka (i drobné práce). 

Rekonstrukce bytÛ, opravy komínÛ jak v pÛdních
tak v nadstfie‰ních prostorech. Opravy rodinn˘ch
domkÛ, chat a garáÏí. ÚdrÏba budov, zához ‰licÛ

po elektro ãi vodoinst., fasádní nátûry, 
v˘malba bytÛ, nebyt. prostor vãetnû úklidov˘ch
prací pro spol. vlast. bytÛ, druÏstva, firmy a. p. 

BliÏ‰í informace na tel. 732 570 702 
e-mail: reslvladislav@seznam.cz.

NOVINKY VE STUDIU FIT SE SLEVOU PO CELÉ LÉTO, 
k procedurám ãaj ãi káva zdarma

Reflexní terapie nohou na 45 min jen za 299Kã
Revoluãní nátûr na fiasy (permanentní fiasenka)

jen za 400 Kã – krásné fiasy po celé léto
Klasická mokrá pedikúra s trvanliv˘m gel lakem

za 399Kã Manikúra s gel lakem za 299Kã
Kurzy vafiení jen za 790 Kã po celé léto

Studio Fit, nám. dr. Farského 4 (vedle domu 
nábytku ·varc) Jablonec n. N. objednávky na 

recepci: 773 48 58 00 nebo na info@studiofit.cz

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE: dvefie protipoÏární od 2 500 Kã

vnitfiní od 690 Kã + SLEVA na ostatní dvefie
+ SLEVA i na montáÏ + nerez kování 150 Kã

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! V˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40%
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2012
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

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev
odoln˘ vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození,
snadná lokální oprava, nízká hluãnost

(ideální pro panelové domy)
vhodné pro podlahové vytápûní
Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou, 

tel.: 724 119 523

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Zajistím pro jakoukoliv stavbu, rekonstrukci 
ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek. Pfiípadnû i pro
legalizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch

podkladÛ i projektové dokumentace.
e-mail: bukinacom@seznam.cz, 

tel. 606 068 292

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

firem, ‰kol, zdravot. zafiízení atd.
R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

O·ET¤ENÍ MESODERMA Q SYSTÉM
inovaãní o‰etfiení pomocí otoãného váleãku

pro v˘raznou aktivaci kolagenu do pleti,
vrásky se vyhladí, jizviãky po AKNÉ se zmen‰í

aÏ vytratí, pleÈ je hlad‰í, mlad‰í, jasnûj‰í.
Dále Glycocure synergyage, litoterapie, indická

masáÏ hlavy proti migrénû a dal‰í novinky.
Info na tel. 723 086 220 

Pincová Irena
1. poschodí – poliklinika M‰eno

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DùTÍ
Doprovod do krouÏkÛ, vyzvednutí ze ‰kolky, 

hlídání v dobû nemoci a jiné dle pfiání rodiãÛ.
Zku‰enosti s dûtmi mám. Cena dohodou.

Kontakt: tel. 728 884 461

ZEMNÍ PRÁCE MINIBAGREM 1,8t
V˘kopy inÏen˘rsk˘ch sítí, úpravy zahrad

Elektropráce – kabelové pfiípojky,
Domovní rozvody, vyhlá‰ka 50 § 8
Martin Bursa, tel.: 724 116 956

NISALAK s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel.: 603 157 944, www.nisalak.eu

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy,
chaty, chalupy, pozemky.

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o. nabízí:
Jednorázové, pravidelné úklidy.

Hloubkové ãi‰tûní ãalounûného nábytku.
âi‰tûní interieru osobních, 

dodávkov˘ch vozÛ, autobusÛ atd. 
Sekání trávy, úklid snûhu. Stavební ãinnost.

Kontakt: 776 593 264, info@rekra.cz

NEZHUBNETE NEPLATÍTE!!!!!!
liposukce, lifting, lymfodrenáÏ 

ve Studiu BODYFORM 
BODYFORM, Studio Fit, nám. Dr. Farského, JBC 

www.studiobodyform.cz, tel. 777 685 550

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – ãlen svazu úãetních
nabízí zpracování a vedení

– podvojného úãetnictví, daÀové evidence
– personální a mzdové agendy
– daÀov˘ch pfiiznání (tvrzení)

Spolupracujeme s daÀov˘m poradcem 
a auditorem.

kanceláfi: budova Repropacku, Zlatá 10–12,
Jablonec nad Nisou, tel.: 739 080 921 
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

AUTOCENTRUM Fics s. r. o. Želivského 1, Jablonec n. N.
www.autofics.cz (naproti Intersparu)
e-mail: servis@fics.cz Tel.: 483 368 891, mobil: 602 434 040

Zaji‰tûní technické kontroly a emisí ZDARMA • Opravy
a servis V·ECH ZNAâEK • Lakovna • karosárna •
autosalon a servis SUZUKI • likvidace pojistn˘ch událostí

Je léto a prší!!!
Přijďte k nám do wellness 
– letní ceny od 80 Kč

• Vířivka, bylinková sauna,
infrasauna, bylinkovo/solná pára 

• Luxusní prostředí, příjemná 
obsluha, občerstvení 
(fresh džusy, víno,
ovocné či sýrové mísy) = úžasná relaxace

STUDIO FIT – nám. Dr. Farského 4, JBC
objednávky na recepci: 773 485 800 
nebo na info@studiofit.cz
www.studiofit.cz
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A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

OBUVNICTVÍ 
FADRHONC

Vážení zákazníci

od 15. 6. 2012
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Pondělí 9.00–18.00
Úterý 9.00–16.00
Středa 9.00–16.00
Čtvrtek 9.00–16.00
Pátek zavřeno

Děkujeme za pochopení

Smetanova 3, Jablonec n. N.
Tel.: 602 322 062

e-mail: obuvnictvi@email.cz
www.facebook.com/obuvnictvi✄

Stačí 2 minuty a předložíme Vám kalkulaci
povinného ručení či havarijního pojištění.
S tímto poukazem navíc získáte při sjednání
smlouvy v nově otevřeném Klientském centru
v Liberci dva měsíce pojištění zcela zdarma.

Klientské centrum Liberec
OC Delta
Fügnerova 667/7 
Tel.: 485 110 836
PO–PÁ 9–19
SO 9–15

POUKAZ
NA DVA MùSÍCE
AUTOPOJI·TùNÍ ZDARMA

✃

Okna, dvefie, schodi‰tû, 
kuchyÀské linky, vestavûné skfiínû

vám vyrobí, doveze a usadí 
Truhláfiství Zásada s. r. o., 

firma s dvacetiletou tradicí.

Zásada 210, 468 25 Zásada
Tel. 483 385 168

www.truhlarstvizasada.cz

Vyplatíme zálohu
předem až

70%
z ceny nemovitosti!

KOMPLETNÍ SERVIS

www.bleskove-reality.cz

Vyplatíme zálohu
předem až

70%
z ceny nemovitosti!

VOLEJTE ZDARMA 
800 500 222

• výkup nemovitostí 
• vyplácení exekucí

HORÁK ELEKTRO • www.horakelektro.cz • tel.: 483 312 550 

Akãní nabídky

• Pro vyfie‰ení potíÏí s pfiíjmem televizních programÛ 
ze satelitu jsme pro Vás vybrali zafiízení s nejlep‰ím 

pomûrem ceny a kvality a s funkcí automatického pfielaìování.

• Zafiízení Vám pfiivezeme a odbornû nainstalujeme. 

• Zmûfiení signálu ZDARMA.

Objedávky a odborná montáÏ 
Horák Elektro Jablonec n. N. • dispeãink zakázek tel 775 850 850

SATELITNÍ KOMPLET SKYLINK 
pro pfiíjem TV v nejvy‰‰í HD kvalitû

Akãní CENA 
pfiijímaã 
1999,–
dekodovací karta 
599,–
základní instalace
399,– 

Platnost akce 
od 1. 7. do 30. 9. 2012.
Bližší informace 
u personálu prodejny.

* Platí při platně Vaší novou 
kreditní kartou EURONICS 
v ceně nákupu nad 6 000 Kč.

LCD televizor 
SHARP LC-32SH130EV 
• HD ready, DVB-T/C (MPEG4) tuner,
2 x HDMI, USB (JPEG, MP3), VGA vstup
• PHE=202 Kč, celkem vč. PHE 6 192 Kč


