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Září je čas nových začátků
Letošní září bude v Jablonci nad Nisou měsícem
plným bilancování i nových začátků. Začíná nový
školní rok, což je už tradičně velký přelom v živo-
tě těch nejmenších, co poprvé vstupují do školek,
prvňáčků i nových studentů – všem se radikálně
změní život, poznají nové spolužáky i pedagogy,
budou si muset jinak zorganizovat čas včetně to-
ho volného. Vypukne také dlouho očekávaná
a složitá stavba v ulicích Poštovní a Budovatelů,
na které se podílí hned několik investorů, což pro
město jako koordinátora ani pro jeho obyvatele
není situace jednoduchá a nebude ani úplně pří-
jemná. Jak vše bude probíhat a s jakými uzavír-
kami se budeme potýkat, se dočtete na straně 4.

Bilancovat a hodnotit budeme v září všichni.
Ohlédneme se za prvním ročníkem Jabloneckých
tónů, které vzešly z předešlého festivalu a které
letos proběhly poprvé. Věřím, že se program líbil
a že si každý našel v té hudební záplavě něco dle
svého gusta. Doufám, že jsme tak nabídli příjem-
nou alternativu k odpočinku u přehrady. A pokud
vám snad něco chybělo, můžete svým nápadem
do programu Jabloneckých tónů přispět i vy, a to
nejlépe hned. Protože už teď přemýšlíme o tom,

jak Jablonecké tóny sestavíme v roce příštím. Více
informací i adresu pro případné náměty najdete
na straně 19. 

A v zábavném duchu budeme pokračovat i na-
dále, neboť letošní národní téma Dne evropského
dědictví zní Památky a zábava. Jak se dají tyto dva
pojmy šťastně spojit, o tom jsme se mohli přesvěd-
čit třeba při prázdninovém benefičním koncert-
ním projektu Lenky Dusilové a Jakuba Aeldryna
nazvaném Monumetum/um v bývalých jablonec-
kých lázních. Právě tato historická budova bude
jednou z těch, které své dveře v sobotu 14. září
otevřou návštěvníkům. Přístupná bude mimo jiné
také Kantorova vila v ulici Palackého, která je dí-
lem architekta Adolfa Loose. Program Dne evrop-
ského dědictví najdete na straně 13.

Jak vidno, září bude na události kulturní a spo-
lečenské velmi bohaté. Snad nabídka programů
vyváží nepříjemnosti související s nutnou staveb-
ní činností.

Přeji všem občanům příjemný podzim. 

David Mánek, 
náměstek primátora

V rámci Dne evropského dědictví 
bude zpřístupněna Kantorova vila. 

Foto Miloš Lubas

Foto Petr Zbranek
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Čas zahálky či doba k rozumování
Co to vlastně je volný čas? Spousta odborníků
jej definovala, avšak neshodli se. Filosof Aristo-
teles ve starém Řecku jej chápal jako dobu ur-
čenou na rozumování, čtení veršů, setkávání se
s přáteli a poslouchání hudby. Ve středověku
byl volný čas dobou k rozjímaní, modlitbám,
ale i časem zábavy, her a tanců. Renesance pre-
ferovala práci a zahálka byla nevítaná. V dneš-
ní době je u dospělých volný čas něčím nezná-
mým, co nemají. Na jeho nedostatek se často
vymlouvají.

„Domnívám se, že právě Jablonec nad Nisou
má nabídku volnočasových aktivit pro všechny
věkové skupiny skutečně bohatou. A město tu-
hle nabídku podporuje, vždyť jen na využití

volného času dětí a mládeže je v městském roz-
počtu určených 4,4 miliony korun,“ říká ná-
městek primátora pro oblast humanitní a soci-
ální David Mánek a dodává: „Myslím, že zdaři-
lou nabídkou, jak trávit příjemná odpoledne
v průběhu prázdnin, byl a stále ještě chvíli bu-
de městem podporovaný festival Jablonecké tó-
ny, jehož programový záběr je široký a okruh
obecenstva veliký. Nabízí koncerty po většinu
dní v týdnu, zve posluchače do kostelů, ale i na
náměstí a letní scénu Eurocentra a svým pro-
gramem generace často spojuje, což je poziti-
vum,“ konstatuje náměstek primátora.

Více jak stovka kroužků
V souvislosti s volným časem a jeho kvalitní ná-
plní se však nejvíce hovoří o dětech. „Volný čas
dětí o prázdninách může být skutečně problém
pro rodiče, kteří nemají po ruce širší rodinu.
Musím říci, že mě překvapilo, jak velká byla
nabídka příměstských táborů od různých orga-
nizací a musím pochválit Dům dětí a mládeže
Vikýř. Ten nejen, že nabízel bohatou činnost
o prázdninách formou příměstských i pobyto-
vých táborů u nás i v zahraničí, a to často i ro-
dinných, významně však pomohl také při po-
skytování profesionální péče dětem z mateř-
ských škol. A už teď se mohou děti zapisovat do
122 zájmových kroužků na školní rok
2019/2020, které obsáhnou umění, sport i vědu
a je mezi nimi i několik zcela nových. A vlastně
hlásit se mohou nejen děti, protože Vikýř nabí-
zí také kroužek vaření pro dospělé, což je tako-
vý bonus,“ konstatuje náměstek Mánek. 

Studium ze záliby
Zajímavá je také nabídka jabloneckých volno-
časových aktivit pro generaci, která už volný
čas zase má poté, co uzavřela svou pracovní ka-
riéru. „Možnosti ke scházení, procvičování pa-
měti apod. má ve svém programu pochopitelně
Centrum sociálních služeb, jež je známé svými
výukovými, společenskými nebo sportovními
programy,“ říká David Mánek a připomíná, že
své místo si v Jablonci našlo také akademické
studium. Například to, které pořádá městská
knihovna. 

„Pro podzimní semestr 2019 vyhlašujeme no-
vé téma virtuální univerzity třetího věku, a tím
jsou Dějiny oděvní kultury III. Výuku zahajuje-
me v úterý 8. října ve 14 hodin v audiovizuál-
ním sále,“ říká Dana Foltýnová, vedoucí pro-
gramového a audiovizuální oddělení městské
knihovny s tím, že virtuální univerzita třetího
věku odstartovala v jablonecké knihovně 2. zá-
ří 2014. Knihovna ji připravuje společně s Čes-
kou zemědělskou univerzitou Praha. 

Neméně zajímavé studium pro zralejší stu-
denty připravila také jablonecká základní umě-
lecká škola. Ta z novu otevírá Akademii umění
a kultury pro seniory, kterou připravuje ve spo-
lupráci s Libereckým krajem a statutárním
městem Jablonec nad Nisou, jež hradí školné,
senioři se podílí pouhou stokorunou za měsíc. 

„Akademie nabízí jabloneckým seniorům od-
borné studium ve všech uměleckých oborech -
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dra-
matickém. Máme za sebou první tříletý cyklus
a prvních 59 absolventů, kteří se před prázdni-
nami představili na závěrečném koncertě
v městském divadle,“ říká ředitel ZUŠ v Jab-
lonci nad Nisou Vít Rakušan.

Více o možnostech využití volného času na-
jdete na webech: www.centrumjablonec.cz,
www.zusjbc.cz, www.vikyr.cz a www.knihov-
na.mestojablonec.cz. 

(jn)

Ve volnu je možné odpočívat
nebo třeba studovat

Volný čas. Dvě slova, která mají tak krásný zvuk. Doba, po které toužíme,
pokud ji dlouhodobě nemáme. Ale termín, s nímž například rodiče zápolí,
když přemýšlí, jak smysluplně vyplnit volno svých dětí, aby neměly čas
na lumpárny. Nadbytek jej možná mají najednou lidé, kteří po aktivním
životě nabitém prací říkají, co teď s ním. Naštěstí v Jablonci jsou místa,
kde s volným časem umí dobře zacházet. 

Foto Zbyněk Cincibus

Foto archiv CSS

Foto archiv CSS Foto Zbyněk Cincibus
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Jablonec nad Nisou vyhlásí otevřenou archi-
tektonickou soutěž na řešení Slunečních láz-
ní a okolí. Vítěz soutěže navrhne i další po-
třebné zázemí v okolí celé vodní nádrže. 

Mšenská přehrada a její okolí je jedním z nej-
cennějších veřejných prostranství Jablonce.
Pravda ovšem je, že zde chybí některá základní
vybavení, jako jsou převlékárny či v souvislos-
ti s výskytem sinic stále potřebnější sprchy. Na
to poukázaly také výsledky veřejného setkání
s Jablonečany, které proběhlo v květnu ve Mše-
ně (Plážový bar i jizerskohorská chalupa, JM
červenec–srpen 2019, str. 9 – pozn. aut.). Disku-
tabilní je také vzhled a okolí některých stánků
a mobiliáře kolem vodní nádrže. Na tom se
shodlo už mnoho minulých vedení radnice
a vzniklo několik různých dokumentů, jejichž
aktuálnost a kvalitu přes léto zkoumal městský
architekt David Pavlišta. 

„Některé návrhy zestárly a ztratily platnost,
některé jsou stále aktuální, jiné vzbudily silnou
veřejnou diskuzi a rozdělily obyvatele na dva
tábory,“ říká městský architekt. A právě mo-
mentem dělícím veřejnost vedví jsou Sluneční
lázně. Jedni chtějí zachovat jejich starou podo-
bu, jen lázně v tomto duchu obnovit, druzí si
žádají nové, radikálnější řešení, například v du-
chu toho, jež vytvořil architekt Petr Stolín.

„Proto jsme se rozhodli pro vyhlášení otevře-
né architektonické soutěže, která je nejlepším
způsobem výběru zpracovatele projektu jedno-
tlivých objektů na březích vodní nádrže,“ vy-

světluje náměstek primátora pro rozvoj města
Jakub Chuchlík s tím, že soutěž proběhne pod-
le řádu České komory architektů a jejím před-
mětem bude řešení prostoru Slunečních lázní
v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího
okolí s tím, že autor vítězného návrhu, který ze
soutěže vzejde na základě hodnocení poroty,
pak navrhne a vyprojektuje i další objekty po-
třebného zázemí. 

Své návrhy budou soutěžící odevzdávat nebo
zasílat na podatelnu jabloneckého magistrátu.
Soutěžní porota složená ze závislých a nezávis-
lých členů i přizvaných odborníků pak z nich
vybere nejlepší, přičemž první tři budou dle
pravidel architektonické komory oceněni, s ví-
tězem navazujícího jednacího řízení bude uza-
vřena smlouva na projekt. Kritérii pro hodno-
cení bude kvalita celkového architektonického
a krajinářského řešení, splněná očekávání za-
davatele soutěže a stavební i provozní náklady.

(jn)

Předpokládaný harmonogram 
• srpen/září: vyhlášení soutěže – přesné datum

zahájení soutěže bude oznámeno ve Věstníku
veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz)
a v Úředním věstníku EU.

• září: zájemci si budou moci prohlédnout sou-
těžní místo s výkladem zadavatele

• listopad: hodnotící zasedání poroty
• prosinec: rozhodnutí o výběru a zveřejnění

návrhů

Město vyhlašuje architektonickou soutěž
na zázemí okolo přehrady

POROTA

Řádní členové závislí
MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora
pro rozvoj města 
Ing. arch Petr Klápště, Ph.D., zastupitel
Ing. Milan Kouřil, zastupitel

Řádní členové nezávislí
Ing. Pavla Drbalová
Ing. arch Josef Faltejsek
Ing. Ondřej Hofmeister 
Ing. arch. Michal Kuzemenský

Náhradníci 
MUDr. Michael Vraný, zastupitel
MgA. Marek Přikryl

Přizvaní odborníci
Ing. Antonín Buchar, ekonomie staveb 
Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního
a hospodářského rozvoje
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční
výstavby (OIV)
Ing. Luboš Kousal, příprava staveb OIV
Ing. Štěpánka Gaislerová – vedoucí oddělení
správy veřejné zeleně 

Sekretář soutěže
Ing. arch. David Pavlišta

předmět soutěže o návrh
oblasti navazující na soutěž o návrh

Foto archiv Davida Pavlišty

Foto archiv Davida Pavlišty
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Stavba byla původně plánovaná už od 1. čer-
vence. Její zahájení odložily postupně dvě pří-
činy. „Na srpen ji odsunulo neukončené výbě-
rové řízení na zhotovitele jednoho z investorů
rekonstrukcí inženýrských sítí, se kterými měs-
to stavbu dešťové kanalizace koordinuje. Důvo-
dem posunu na září je námitka, kterou podali
čtyři Jablonečané ke stavebnímu řízení na dešťo-
vou kanalizaci,“ vysvětluje náměstek primáto-
ra pro rozvoj města Jakub Chuchlík. 

Letošní stavba je první částí rozsáhlé rekon-
strukce inženýrských sítí, vodovodu, jednotné
kanalizace a budování dešťové kanalizace, kte-
rá ve městě zcela chybí. „Kvůli posunu termínu
uzavřeme křižovatku ulic Budovatelů a Poštov-
ní a most k ulici U Balvanu až od 2. září. Od
1. září přestane jezdit tramvaj od Liberce, ná-
hradní spojení zajistí autobusy, a od 2. září
začnou platit náhradní trasy autobusů městské
hromadné dopravy,“ říká náměstek Chuchlík,
který dodává, že ačkoliv město uzavírku, její
důvod i průběh letošních stavebních prací včet-
ně objížděk a náhradního parkování s občany
projednávalo, přesto čtyři občané vznesli na
stavební úřad námitku vůči povolení ke stavbě
dešťové kanalizace včetně retenční nádrže. 

Kratší stavební sezona 
Letošní výstavba dešťové kanalizace a rekon-
strukce sítí měla být rozdělená do tří etap a mě-
la začít od 1. července. „Stavební sezona se tě-
mito odklady velmi zkrátila, na vlastní práce
máme zhruba měsíc a půl. Proto se letos sou-
středíme na rekonstrukce a výstavbu v křižo-
vatce Poštovní-Budovatelů včetně mostu přes
Nisu v ulici U Balvanu bez retenční nádrže.
V ulici Budovatelů bychom rádi dokončili opra-
vy po lávku za lázněmi, v ulici Poštovní vzhůru
až po vchod do polikliniky. Plyn musí být v po-
lovině října opět propojený, do konce listopadu
musí být hotové dočasné povrchy ulic a vráce-
né koleje. Hodně bude záležet na počasí,“ kon-
statuje vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta

s tím, že stavba by měla další etapou pokračo-
vat na jaře příštího roku. 

Uzavírky a objízdné trasy
Od 2. září bude uzavřená křižovatka ulic
Poštovní a Budovatelů, od okružní křižovatky
(OK) U Zeleného stromu bude možné jet na
parkoviště na Anenském náměstí, do ulic Dvor-
ská, Soukenná, Fügnerova a Malá Budovatelů.
Za parkovištěm na rohu ulic Fügnerova a Bu-
dovatelů bude ulice Budovatelů úplně uzavře-
ná až po křižovatku s ulicí U Nisy. Poliklinika
bude přístupná z ulice Poštovní.

Objízdné trasy povedou od křižovatky Turnov-
ská ve směru na Liberec ulicí Skřivánčí, Vodní
a z ní vlevo ulicí U Nisy do ulice Liberecká a dál
k OK Tovární. Ve směru od Liberce bude ob-
jízdná trasa vedená od OK Tovární ulicí Libe-
reckou, Budovatelů až po křižovatku s ulicí
U Nisy (části ulice Budovatelů po křižovatku s uli-
cí U Nisy a dále ulice U Nisy po křižovatku s Vod-
ní budou jednosměrné pro snadnější odbočení
vozů delších jak 12 metrů do ulice U Nisy). Z u-
lice U Nisy pak povede objízdná trasa dále uli-
cemi Vodní a Skřivánčí opět na Novou Pražskou
a k OK Turnovská. „Žádáme řidiče, aby pečlivě
sledovali dopravní značení a jeho aktuální
změny,“ nabádá motoristy náměstek Chuchlík.

Trasy MHD
Od pondělí 2. září budou autobusy MHD jezdit
po náhradních trasách. „Termín uzavírky je na-
plánovaný na začátek školního roku, proto
jsme se více zaměřili na školní autobusy. Linka
č. 133 bude mít upravenou trasu, aby zvládla
obsloužit i ZŠ Liberecká,“ říká Luboš Wejnar,
ředitel Jablonecké dopravní, a. s., a dodává, že
vzhledem ke změně dopravního režimu ve
městě mohou mít autobusy MHD oproti jízdní-
mu řádu zpoždění. Podrobné informace o ob-
jízdných trasách jsou na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz a na www.jablo-
neckadopravni.cz. (jn)

Stavba v centru začne 2. září
Křižovatka ulic Poštovní a Budovatelů včetně mostu k ulici U Balvanu se úplně
uzavře 2. září. Město zahájí plánovanou výstavbu dešťové kanalizace, ke které se
přidají také další správci sítí se svými rekonstrukcemi. Uzavírka potrvá zhruba
do konce listopadu. Tramvaj č. 11, která přestane jezdit 1. září, a autobusy
městské hromadné dopravy budou jezdit po náhradních trasách. 

Informace z Jablonecké dopravní

Změny jízdních řádů MHD
Od pondělí 2. září se ruší letní jízdní řády, pro-
voz MHD se vrací do své standardní podoby
(obnovení školních linek č. 131, 132 a 133, lin-
ky č. 113 a č. 118). 
Linka č. 110 – z důvodu dlouhodobého nízké-
ho využití se ruší v pracovní dny dopolední
spoje v úseku AN (autobusové nádraží) –
Penny market provozované od 8.41 do 12.04
(pro přepravu v tomto úseku lze využít spoje
linky č. 101, 107 a 112).
Dále upozorňujeme cestující na uzavírku kři-
žovatky Poštovní x Budovatelů a změny tras
některých linek MHD. Bližší informace v auto-
busech, na zastávkách a webových stránkách
statutárního města Jablonec nad Nisou,
Jablonecké dopravní a společnosti BusLine.

Objízdné trasy MHD 
Po dobu uzavírky křižovatky Poštovní x Budo-
vatelů a části komunikace Budovatelů, která je
plánována od 2. 9. do 15.11. povedou objízdné
trasy Městské hromadné dopravy následovně:

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

Linky č. 112, 115 pojedou po následující trase:
Horní náměstí (náhradní zastávka Obchodní
akademie pro linku č. 115, pro linku č. 112 stan-
dardní zastávka) – Hasičská – Smetanova – Pod-
horská – Mostecká – 5. května – Luční – autobu-
sové nádraží a dále po své trase. Vynechávají se
zastávky Mírové náměstí, kino Radnice (linka
č. 112 a č. 115), Divadlo (linka č. 112), Liberec-
ká (linka č. 112 a č. 115) a Lázně (linka č. 112).

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

Školní linky: 
Linka č. 131 pojede po následující trase:
Horní náměstí (zastávka Obchodní akademie) -
Hasičská – Smetanova – Podhorská – Mostecká
– 5. května – Luční – autobusové nádraží a dále
po své trase. Vynechávají se zastávky Mírové
náměstí, kino Radnice, Divadlo, Liberecká
a Lázně. 

Linka č. 133 ze zastávky Jablonex pojede po
následující trase: Palackého – Větrná – Rýno-
vická – 28. října (náhradní zastávka) – Horní
náměstí – Hasičská – Smetanova – Podhorská –
Mostecká – 5. května – Luční – autobusové ná-
draží a dále po své trase. Vynechávají se za-
stávky Mírové náměstí, kino Radnice, Divadlo,
Liberecká a Lázně.

Noční okružní linka N1:
Ze zastávky Liberecká (společná zastávka
pro BUS a TRAM) pokračuje po této trase:
Liberecká – Rýnovická - 28. října (náhradní za-
stávka) – Horní náměstí (náhradní zastávka
Obchodní akademie) – Hasičská – Smetanova –
Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – au-
tobusové nádraží a dále po své trase. Vyne-
chává se zastávka Lázně.

Od 2. 9. 2019 je pro všechny spoje zrušena za-
stávka Mírové náměstí, kino Radnice, náhradní
zastávka je umístěna v Kamenné ulici u knih-
kupectví Serius.
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Dnes je dálkové vytápění nejenom
běžné, ale hlavně ekonomicky vý-
hodné, navíc šetrné k životnímu
prostředí. Ostatně ekologie je dal-
ším tématem, které před více než
sto lety bylo přinejmenším na okra-
ji zájmu. 

Historie dávná i nedávná
Jablonec byl již na přelomu 18.
a 19. století velmi slibně se rozvíje-
jícím městem a právě v otázce e-
nergetiky byl velmi progresivní. Už
za působení starosty Posselta, v ro-
ce 1891, postavilo město elektrárnu
na Nise u Brandlu. Součástí budovy
se kromě vodní elektrárny časem
staly i plynárna a uhelná výtopna.
Odtud bylo teplo ve formě nízkotla-
ké vodní páry rozváděno parní sítí
do oblasti centra města a Žižkova
Vrchu. Síť parovodů, která svůj
boom zažila v dobách socialismu,
rozváděla teplo z výtopen na
Brandlu, v Pasekách a v rýnovic-
kém Liazu nejen do průmyslových
podniků, ale také do bytů převážně
v panelových domech v podstatě po
celém městě, už je dnes také passé. 

Vždyť je to jen pár let, co byla jablo-
necká výtopna právě díky ztrátovému
parovodnímu vytápění a vysokým
cenám tepla na hranici kolapsu. Po
nevyhnutelné revitalizaci celého
systému v letech 2015–2016, kterou
město po odkupu většinového podí-
lu společnosti provedlo, máme více
než dvacet moderních lokálních
plynových zdrojů po celém městě
tvořících soustavu zásobování tep-
lem. Některé z těchto zdrojů budou
brzy vybaveny kogeneračními jed-

notkami a kombinovaně budou vy-
rábět elektřinu a teplo. Z Jablonce
tak postupně mizí parovodní potru-
bí a topí se ekologicky, stabilně, dle
požadavků zákazníků a hlavně eko-
nomicky a výhodně. 

Nonstop, ekonomicky 
a ekologicky
Jablonecká energetická, jak se od
roku 2013 městská společnost jme-
nuje, je progresivní společností,
která je nejen plně modernizovaná,
ale funguje na ekologických princi-
pech. Moderní centrální dispečink
shromažďuje data z celé soustavy,
technici v terénu jsou vybaveni tab-

lety, na nichž sledují situaci v kaž-
dé kotelně a v podstatě u každého
konkrétního koncového zákazníka.
Jsou tedy schopni reagovat on-line
24 hodin denně a dojde-li k poruše
či výpadku, situaci nejspíš vyřeší
dříve, než ji vy doma vůbec zare-
gistrujete. 

Na soustavu zásobování teplem
obecně jsou kladeny i vyšší legisla-
tivní požadavky na kontrolu zdrojů
nebo měření emisí než na domovní
kotelny. Státní instituce i EU dálko-
vé vytápění podporují a jeho uživa-
telé mají v tomto ohledu strategic-
kou výhodu. Zákazníky Jablonecké
energetické totiž zdaleka nejsou jen
jednotlivé domácnosti, ale také by-
tová družstva, obchody, firmy, prů-
myslové podniky, veřejná sféra ne-
bo školy a školky. Klienty máme
nejen v Jablonci, ale i v Liberci. Do
systému není problém se připojit
a navíc garantujeme stálou cenu,
která se pohybuje pod celostátním
průměrem. Průměrná cena tepla ze
soustav zásobování teplem v ČR je
v roce 2019 v rozmezí 601–615
Kč/GJ včetně DPH v závislosti na
druhu paliva. Naši odběratelé, na
rozdíl od těch, kteří mají vlastní do-
movní kotelnu, nemusí platit ná-
klady na elektřinu a vodu, další ná-
klady na opravy a revize, obnovu
technologie, vyšší příspěvky do fon-
du oprav atd. V roce 2019 zkrátka
pořád platí, že teplo ze soustavy zá-
sobování tepelnou energií stojí za
to. I když, nechme se překvapit, jak
to bude za sto let…

Petr Roubíček, 
ředitel Jablonecké energetické, a. s. 

Centrální zásobování teplem
– mýty a fakta

Stejně jako si lidé ještě na začátku minulého století stěží představili, že o sto let později budou
všichni mít doma minimálně jedno auto, nikomu nepřišlo na mysl, že budeme topit otočením
termohlavice nebo stisknutím tlačítka na termostatu. Počátky soustav zásobování teplem
budou v příští dekádě slavit 100 let. Tenkrát se dálkové vytápění týkalo hlavně průmyslových
podniků, ale i bytových domů, které se stavěly zejména díky přílivu obyvatelstva za prací. 

Kresba Teplárenské sdružení České republiky

Grafické porovnání ceny tepla

■ Názor experta
Na výhody soustavy záso-
bování teplem jsme se ze-
ptali odborníka – Tomáše
Drápely, předsedy výkon-
né rady Teplárenského
sdružení ČR a generálního
ředitele Plzeňské tepláren-
ské, a. s.

Považujete dálkové vytápění
za výhodnější? Neušetří lidé,
kteří se odpojí a pořídí si
vlastní kotel nebo tepelné čer-
padlo?
Po trhu běhá řada různých ne-
solidních prodejců kotlů a te-
pelných čerpadel, nebojím se
použít termín „šmejdů“, kte-
rým jde jen o rychlou provizi.
Doporučuji vřele všem, kteří
o tom uvažují, aby si nechali
nabídku posoudit od nezávislé-
ho odborníka, kterého si sami
určí a který není spojený s da-
ným prodejcem. Energetický
odborník snadno prohlédne
různé triky, které prodejci kot-
lů a tepelných čerpadel použí-
vají, aby nalákali zákazníka.
Tím nejběžnějším je zkreslová-
ní účinnosti zařízení a započte-
ní jen nákladů na palivo nebo
elektřinu. To je jako počítat ná-
klady na ujetý kilometr auta
jen z ceny benzínu. Jenomže
ani auto, ani kotel, ani tepelné
čerpadlo nemá neomezenou ži-
votnost. Bude potřeba ho vy-
měnit, takže minimálně je po-
třeba započítat amortizaci.
Auto musí každé dva roky na
technickou kontrolu, provozo-
vání domovní kotelny je také
spojeno s pravidelnými revize-
mi. Auto se občas rozbije a po-
třebuje do servisu, i domácí
kotel nebo tepelné čerpadlo se
občas porouchá a potřebuje
opravu. To všechno je potřeba
započítat, protože od teplárny
má zákazník kompletní servis
a nemusí se o nic starat.
V dnešní uspěchané době právě
toto považuji za největší před-
nost. Zákazník teplárny se ne-
musí o nic starat. Má telefonní
číslo, na které se může v přípa-
dě potíží kdykoliv obrátit. A má
jistotu, že mu jeho telefon ně-
kdo zvedne a problém obratem
vyřeší. Zkuste dnes sehnat „re-
vizáka“ na servis domácího
plynového kotle.

Tomáš Drápela
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Povinné očkování psů zdarma
Magistrát města Jablonec nad Nisou každo-
ročně organizuje hromadné povinné očko-
vání psů proti vzteklině a nabízí ho chova-
telům psů registrovaných ve městě zdarma.

Očkování psů se koná ve čtvrtek 19. září od
11.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin v Ješ-
tědské ulici u MVDr. Baudyše. 

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vztek-
lině a následně revakcinováni dle použité vak-
cíny. Výrobce námi použité vakcíny doporučuje
zvíře nechat očkovat v roce následujícím po
první vakcinaci, a poté vždy jednou za dva ro-

ky. Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem
a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termín:
Čtvrtek 19. 9. 2019
11.00–12.00 hodin 

– Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin 

– Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Mimo uvedené termíny je možno zvířata naoč-
kovat u soukromých veterinárních lékařů, zde
si majitelé vakcínu hradí sami. Za porušení vý-
še uvedené povinnosti může krajská veterinár-
ní správa uložit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1
shora uvedeného zákona – pokutu až do výše
10 000 Kč. 

(kh)

Svozy bioodpadu
Na konci léta a začátkem podzimu se usku-
teční další svozy bioodpadu. Velkoobjemové
kontejnery jsou v letošním roce přistavovány
každou lichou sobotu, a to vždy na několika
místech. Rozpis stanovišť na poslední srpno-
vou sobotu a září uvádíme níže.

Do označených kontejnerů budou moci občané
odevzdat trávu, listí, větve, zbytky rostlinného
materiálu ze zahrad apod. Nebude zde možné
odložit bioodpad živočišného původu! Prosíme
občany, kteří přivezou větve, aby se snažili mi-
nimalizovat jejich objem tak, aby se do kontej-
nerů pohodlně vešel i bioodpad jiných lidí. 

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu na sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského)
pro občany města zdarma. Rozpis ambulant-
ních svozů bioodpadu na říjen a listopad zve-
řejníme v dalších číslech měsíčníku a na inter-
netových stránkách města.

Svoz bioodpadu 31. 8. 2019
kontejner od–do

Smetanova × Mánesova 9.00–11.30
Bousova u garáží 9.20–11.50

Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)
9.40–12.10

Korálková (u kontejnerů na tříděný odpad)
10.00–12.30

Arbesova (otočka autobusu) 10.20–12.50

Svoz bioodpadu 14. 9. 2019
kontejner od–do

Zemědělská × Na Stráni 9.00–11.20
Žitná (u heliportu) 9.30–12.00
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

10.00–12.40

Jindřichovská × Na Pláni (u garáží)
10.30–13.20

Letní × Požární 11.00–14.00
Arbesova × Sněhová (u zahrádek) 11.40–14.25
Vrchlického sady 12.20–14.50
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Panenská × Nerudova 13.40–15.40
Dělnická × Na Svahu 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 28. 9. 2019
kontejner od–do

Sportovní × K Rybárně 9.00–11.20
Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad)

9.30–12.00
J. Suka × Československé armády

10.00–12.40
Turistická × Ke Starému buku 10.30–13.20
Revoluční × Oblouková 11.00–14.00
Lučanská × Konečná 11.40–14.25
Saskova (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
1. máje × Hluboká 13.00–15.15
Tyršova stezka (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.40–15.40
Panenská × Družstevní 14.20–16.00

Klíšťová encefalitida roste
Do konce června bylo v České republice za-
znamenáno 119 případů klíšťové encefaliti-
dy, v červenci přibylo dalších 178. Oproti
loňskému roku nejvíce nemocných přibylo
v Libereckém a Pardubickém kraji. Na vině
vysokého počtu nakažených je mimo jiné
nízká proočkovanost, která je u nás pouze
25 %. 

Onemocnění klíšťovou encefalitidou bylo letos
zaznamenáno ve všech krajích České republi-
ky. „Od začátku roku již sedm krajů vykazuje
několik desítek případů onemocnění. V porov-
nání s loňských rokem je aktuálně nejvyšší ná-
růst evidován v Libereckém a Pardubickém
kraji. V obou se jedná o více než dvojnásobek.
Počty nemocných klíšťovou encefalitidou se
zvyšovaly také v srpnu v důsledku vysoké akti-
vity klíšťat v letním období i k delší inkubační
době nemoci,“ říká MUDr. Jan Kynčl, vedoucí
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze
Státního zdravotního ústavu. 

Očkování je možné zahájit v průběhu celého
roku. Při tzv. zrychleném očkovacím schématu
lze očekávat dostatečnou ochranu proti klíšťové
encefalitidě již 14 dní po druhé dávce. 

Důležité je nejen očkování, ale také přeočko-
vání, které je nutné po třech až pěti letech.
Zatímco při základním očkování jsou potřebné
tři dávky vakcíny, k přeočkování je nutná pou-
ze jedna. 

Co je to klíšťová encefalitida?
Jde o onemocnění způsobené nejčastěji přisá-
tím infikovaného klíštěte. První fáze připomíná
chřipku a projevuje se bolestí svalů, slabostí
a zvýšenou teplotou. Jakmile obtíže ustoupí,
nastává druhé stadium, pro které jsou typické
silné bolesti hlavy, světloplachost či zvracení.
Virová nákaza, na niž neexistuje lék, může mít

trvalé následky, jako jsou obrna končetin nebo
porucha sluchu. Každý desátý pacient trpí též
až několik měsíců poruchami koncentrace, pa-
měti a spánku. Nemoc může vést až ke smrti.

(red)

Kraj Počet případů*

Hl. m. Praha 10
Středočeský kraj 37
Jihočeský kraj 32
Plzeňský kraj 10
Karlovarský kraj 9
Ústecký kraj 16
Liberecký kraj 12
Královéhradecký kraj 5
Pardubický kraj 35
Vysočina 29
Jihomoravský kraj 30
Olomoucký kraj 17
Zlínský kraj 25
Moravskoslezský kraj 30
CELKEM 297

* Data ISIN zpracována SZÚ k 1. 8. 2019.

Ilustrační foto Graphis

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Tenisová zeď mezi druhým a třetím hřištěm
u přehrady Mšeno má novou tvář. Je na ní
chobotnice se třemi hrníčky, které symboli-
zují rozdělení nádrže. Zeď s novým výtvar-
ným pojetím, které si město objednalo, už
není součástí legálních ploch pro graffiti. 

Zeď mezi hřišti byla jednou ze schválených le-
gálních ploch pro graffiti od roku 2018. Loni
před prázdninami však zdejší obyvatelka zasla-
la na magistrát nesouhlas s vyobrazením na
zdi. „Tvorba na této zdi je pobuřující, agresivní,
nevhodně působící a pokleslá,“ píše se ve stíž-
nosti, kterou podpořilo ještě několik dalších
obyvatel Mšena. 

Na základě jednání s občany i sprejerskou
komunitou město rozhodlo, že nechá existující
motiv přemalovat vhodnějším a poté plochu
vyjme z těch legálních. „Motiv chobotnice se

třemi hrníčky, jež symbolizují tři jablonecké
přehrady, odsouhlasili radní i velká část veřej-
nosti. Nyní je u obrázku cedulka s upozorně-
ním, že plocha dále nepatří k těm legálním pro
graffiti,“ konstatuje náměstek pro oblast huma-
nitní a sociální David Mánek a dodává, že poni-

čení chobotnice bude město vnímat jako po-
škození svého majetku, neboť na novou úpravu
zdi vynaložilo 25 tis. korun, a pachatel bude
i podle toho potrestán.

„Vím, že ne všichni berou sprejerství jako
součást street artu, ale dle mého názoru to tak
je. Podmínkou graffiti na jabloneckých legál-
ních plochách je, že sprejeři sice nemusí své
návrhy nechávat předem na magistrátě schva-
lovat, ale motiv nesmí mít rasistický podtext
a obsahovat vulgarismy,“ vysvětluje Mánek. 

Jablonec nad Nisou se v roce 2016 připojil
k 55 českým a moravským městům, která le-
gální plochy pro graffiti na svém území povolu-
jí. V současné době jsou ve městě legální plochy
v ulici Polní (u Abecedy), betonová zeď z ulice
U Nisy (myší díra), plocha podél ulice Harra-
chovská (u OBI) a cedulkami označené teniso-
vé zdi u přehrady. (jn)

Zeď s chobotnicí už není legální plochou

■ Z magistrátu města
Preventivní projekt parků 
a dětských hřišť
Městská policie Jablonec nad Nisou připra-
vuje preventivní projekt na řešení složité si-
tuace ve vytipovaných městských parcích
a dětských hřištích. 

„Vyzýváme proto občany, kterým není lho-
stejná situace v parku či na dětském hřišti
v blízkosti jejich bydliště, nebo jsou-li s aktuál-
ním stavem znepokojeni,“ říká Tomáš Svačina,
manažer prevence kriminality Městské policie
Jablonec nad Nisou.

Projekt je zaměřen na proškolení dobrovolní-
ků v oblasti legislativy a taktiky. Dobrovolníci
se po zaškolení budou podílet na pravidelném
dohledu ve vybraných parcích a hřištích. 

„Pokud máte zájem zapojit se do projektu ne-
bo o něm získat podrobnější informace, kon-
taktujte nás na níže uvedeném telefonním čísle
nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud víte o ně-
kom dalším z vašeho okolí, kdo by se chtěl do
projektu zapojit, prosím, předejte mu na nás
kontakt,“ doplňuje informace Svačina. 

Kontakt: Tomáš Svačina, telefon: 483 357 438,
e-mail svacina@mestojablonec.cz. 

(end)

Komunitní plán sociálních 
a navazujících služeb
V letošním roce zpracovává statutární město
Jablonec nad Nisou v pořadí již čtvrtý komu-
nitní plán sociálních a navazujících služeb.

Pracovní skupiny, ve kterých pracuje více než
80 lidí, vytvořily dokument, který nyní dostává
veřejnost k dispozici k připomínkování. Komu-
nitní plán sociálních a navazujících služeb na
období 2020–2023 včetně akčního plánu na rok
2020, který je nedílnou součástí dokumentu,
naleznete spolu s formulářem na připomínky
na webových stránkách www.mestojablonec.
cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/ v sekci
Komunitní plánování. Připomínky lze posílat e-
mailem koordinátorce komunitního plánování:
semradova@mestojablonec.cz. 

Další možností je odevzdat připomínky na
předepsaném formuláři v informačním centru
Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo ve
Spolkovém domě v kavárně Floriánka. Na těch-
to místech je k dispozici vytištěný dokument
a formulář. Připomínkové řízení probíhá od
1. 9. do 27. 9. 2019 včetně. Naším společným cí-
lem je vytváření a udržování systému kvalit-
ních, dostupných a efektivních sociálních a na-

vazujících služeb pro všechny občany Jablo-
necka, kteří je potřebují. (hj)

Uklidili jsme Nisu
Pracovníci veřejně prospěšných prací po celý
rok pečují o čistotu jabloneckých ulic. O prázd-
ninách se zaměřili na úklid koryta řeky Nisy,
a to od parku v ulici 5. května až po les za
azylovým domem. 

V rámci úklidu našli velké množství skříní,
nákupních vozíků, dětských vozítek a kočárů, ale
také matrací a pneumatik. Vynaložené úsilí pra-
covníků ve žlutých vestách je znát. Řeka a její oko-
lí snad na čas zůstane bez odpadků. (hj)

V neděli 4. srpna blahopřál Milan Kroupa,
primátor Jablonce nad Nisou, Boženě No-
votné ke stým narozeninám. Sešel se s ní
v úvodu rodinné oslavy v hotelu Na Baště.

Oslavenkyně si s primátorem padla do oka a ve
svém rozhovoru vzpomínala na Jablonec minu-
lého století. Božena Novotná prozradila, že celý
život pracovala jako servírka a její profese ji
dovedla do jabloneckých restaurací a hotelů,
které v dnešní době již neslouží původnímu
účelu nebo jejich budovy vůbec nestojí.

Milan Kroupa pod dojmem ze setkání řekl:
„Paní Božena je neuvěřitelně pozitivní člověk
a svým přístupem k životu by mohla být vzo-
rem pro mnohé z nás. Je to opravdová pohád-
ková babička.“ V závěru krátkého setkání pri-
mátor pozval paní Novotnou na radnici, aby
mohli pokračovat ve svém vzpomínání. 

Společná schůzka se konala v pondělí 19. srp-
na v kanceláři primátora a bylo opět o čem si
povídat. „Božena Novotná mě nepřestává udi-
vovat svým elánem a pamětí. V hlavě mně
utkvěla jedna její věta: Život by nebyl veselý,
kdyby byl jednotvárný,“ řekl primátor. (hj)

Krásných sto let Boženy Novotné

Foto Jana Matěchová

Foto Jiří Endler

Foto Hana Dašková
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Legenda zasazená do kamene

„V letošním roce uplynulo 125 let od Winterova na-
rození a 55 let od jeho úmrtí, proto se město roz-
hodlo uctít jeho památku,“ konstatuje tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček. 

Pamětní desku najdete ve vstupní hale radnice
vlevo od hlavního schodiště. Na kamenné desce ze
solnohofenského litografického kamene je půlmet-
rová bronzová hlava architekta Karla Wintera, pod
níž je text psaný abecedou, kterou architekt vytvo-
řil speciálně pro jabloneckou radnici. „Od začátku
jsem věděl, že bronz nebude mít svou klasickou
barvu, ale naopak patinu v zelenavém odstínu,“ tvr-
dí tvůrce busty Jiří Dostál a svůj úmysl vysvětluje
technikou Winterovy práce. „Známé jsou jeho skici
radnice, ostění, klik, vypínačů, lamp a tak dále.
A on kreslit opravdu uměl. Kreslil měkkými tuhami
na zrnitý příjemný papír, a tak jsem chtěl, aby se ta
zrnitost trochu v modelaci hlavy objevila. Poté je
hlava napatinovaná do odstínu měděnky,“ popisuje
Dostál a dodává, že kámen zvolil s jasným úmys-
lem. „Tenkrát, v době, kdy Winter stavěl radnici, byl

takový litografický kámen hodně v kurzu. Těží se
v Německu asi 100 kilometrů za Rozvadovem. Tahle
hornina vznikla zhruba před 140 miliony let a je to
tzv. svrchní jura,“ říká sochař, který kámen zná
a chtěl si ho vybrat.

„Neseženete jeden stejný. Jde o sedimenty usaze-
né ve vrstvách v místech, kde se kdysi rozkládaly
laguny, ostrovy, mělčiny. Díky tomu jsou v kameni
obtisknuté rostlinky nebo živočichové. Ani v rad-
niční dlažbě nenajdete dvě stejné dlaždice,“ popisuje
kámen Jiří Dostál, jež pro vytvoření architektovy
podoby měl k dispozici pouhé dvě fotografie. „Měl
jsem oficiální portrét a druhý snímek zachycuje
Wintera se skupinou lidí při stavbě radnice. Ale to
mi celkem vyhovovalo, nechtěl jsem dělat fotogra-
fický přepis jeho podoby. Můj záměr bylo udělat
portrét architekta, legendy, zasazený do bloku z ka-
mene,“ vysvětluje sochař. „Udělal jsem si mnoho
kreseb, naučil jsem se ho zpaměti. Hledal jsem to-
ho vynikajícího architekta s těžkým osudem, který
si nezasloužil. Dal Jablonci skvělou architekturu,
dominantu, udělal tvář města. Na to jsem myslel,
když jsem ho dělal,“ uzavírá akad. soch. Jiří Dostál. 

Litografický kámen silný šest centimetrů váží zhru-
ba 150 kilogramů a je na stěnu připevněný pomocí
trojice ocelových trnů. Na něm je dvacetikolová
bronzová busta a pod ní nápis prof. Karl Winter
a letopočty narození a úmrtí. Celé dílo tak váží ko-
lem dvou metrických centů. Bronzovou hlavu odlé-
vala firma HVH – bratři Horákové z Horní Kalné
pod Vrchlabím, kámen připravilo Kamenosochař-
ství Dvořákovi z Nové Vsi nad Nisou.

Na opravách interiéru a exteriéru radnice se pra-
cuje od roku 2013. V suterénu je nový archiv sta-
vebního úřadu, opravená a natřená nebo vyměněná
jsou okna, zrekonstruované dveře, zcela nové jsou
všechny čtyři zasedací místnosti, repliky původní-
ho zařízení se kromě tří hlavních zasedaček objevi-
ly také v rekonstruované části kanceláří primátora
ve 2. patře. Od letošního roku má radnice kompletně
obnovenou fasádu, na špici věže se leskne obnovená
měděná kupole s hromosvodem, od září by měla
být v původním lesku také galerie velkého zaseda-
cího sálu. Zcela nová je dvojice luceren ve vstupní
hale radnice. Na ty při stavbě radnice kvůli nedo-
statku peněz nikdy nedošlo. Město je na místo, které
Winter plánoval, přesně podle jeho návrhů vyrobi-
lo a usadilo v roce 2017.

V přízemí radnice je nová pamětní deska Karla Wintera, architekta budovy. Autorem
díla z bronzu, které je umístěné ve vstupní hale radnice, je akad. soch. Jiří Dostál.
Slavnostnímu odhalení byla přítomná také vnučka architekta, paní Daniela Schejbalová.

■ Karl Winter 
a jablonecká radnice
Byla jeho nejvýznamnější stavbou a on
s ní strávil pět let života. Stavěla se v le-
tech 1931–1933. Podrobné plány, návr-
hy interiérů a vybavení architekt zpra-
covával v průběhu stavby a vytvořil
celkem 1000 výkresů. V suterénu byla
část pohostinských zařízení a technic-
ké zázemí objektu, ve zvýšeném sute-
rénu sklady a různé provozní místnosti,
v přízemí kino a obchody se zázemím
v mezipatře, v prvním patře druhá část
pohostinských podniků, kino a kance-
láře, druhé až čtvrté patro bylo vyhra-
zeno převážně úřadu.

V budově byla čtyři velká schodiště,
hlavní probíhající jižním křídlem, dvě
vedlejší v severních částech východní-
ho a západního křídla, schodiště pro-
pojující jednotlivá pohostinství pod vě-
ží, menší schodiště byla v kině, věži
i na jiných místech budovy. Byly tu
i dva elektricky poháněné výtahy – le-
gendární pater noster a osobní výtah
u severozápadního schodiště. Pak tu
byl ještě výtah z restaurační kuchyně
do kavárny k přepravě jídel, výtahy na
pivo a víno a výtah na popel v kotelně.

Všechny interiéry včetně vybavení
navrhl Karl Winter v duchu kvalitní
meziválečné moderní architektury, do
níž se promítly vlivy konstruktivismu
a funkcionalismu, ve vybavení nejdůle-
žitějších interiérů převládl styl art deco. 

(zdroj: Jan Strnad, Jablonecká rad-
nice 1931–1933: příběh stavby architek-
ta Karla Wintera).

Karl Winter
*1894 Úpice u Trutnova †1964 Hrádek nad Nisou

Vystudoval Německou vysokou ško-
lu technickou v Praze, katedru ar-
chitektury u Arthura Payera. V Praze
žil až do roku 1927, pak vyučoval na
Státní průmyslové škole v Liberci,
v letech 1938–39 byl ředitelem prů-
myslové školy v Děčíně, v pedago-
gické praxi pokračoval ve Vratislavi.
Na sklonku války se vrátil do Liber-
ce, podařilo se mu s pomocí přátel
získat práci v pobočce znárodněné
projekční kanceláře Pittel & Brause-
wetter, později pracoval ve funkci
vedoucího ateliéru libereckého Stavo-
projektu. V letech 1956–58 předná-
šel na Střední průmyslové škole sta-
vební na Sokolovském náměstí a až
do odchodu do penze pracoval v pro-
jekční kanceláři Stavokombinátu. 
(zdroj: www.liberec-reichenberg.net)

Vnučka Karla Wintera Daniela Schejbalová s manželem u pamětní desky architekta s Jiřím Dostálem (vpravo). Foto Martin Kubišta

V přízemí radnice je nová pamětní deska Karla Wintera.
Foto Martin Kubišta

Foto archiv Graphis
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Město opravuje 
zábradlí u školy
Bezpečnosti dětí je u nás ve městě
na prvním místě, proto jsme opra-
vili zábradlí u Základní školy
v Kokoníně, která se nachází na
frekventované krajské komunika-
ci. To je hlavní důvod kompletních
výměn a oprav zábradlí v Jablonci
nad Nisou, které probíhají v letoš-
ním roce. 

„Letos jsme přistoupili k opra-
vám zábradlí podél frekventova-
ných silnic a zaměřili jsme se
hlavně na místa, kde jsou základní
a mateřské školy. Bezpečnost dětí
je pro nás prioritou,“ zdůrazňuje
vedoucí technického odboru Pavel
Kozák s tím, že opravy provádí
Technické služby Jablonec nad

Nisou a zatím město vyšly na
764 288 korun. Oprav se dočkalo
například zábradlí před školou
v Arbesově ulici. U skládky v Lesní
ulici byla opravena i brána, která
na zábradlí navazuje. Zhruba sto
metrů nového zábradlí je v Koko-
níně v ulici Rychnovská před zá-
kladní školou. Tato kompletní vý-
měna město stála téměř 309 tisíc
korun. Renovace se dočkal také ú-
sek v Nákladní ulici mezi ulicí
Nová Pražská a Wolkerova. Nové
nerezové zábradlí, včetně reflex-
ních odrazek, je u křižovatky ulic
Liberecká a Budovatelů. Výměna
přišla na 95 tisíc korun. 

(hj)

Programy pro 
učitele od nadace
Jablotron
Nadace JABLOTRON vyhlašuje
3. ročník dvou programů pro uči-
tele. 

Minigranty pro učitele – admi-
nistrativně snadná cesta k finanč-
ní podpoře pro aktivní učitele ZŠ
na Jablonecku. O příspěvek až
15 000 Kč na pomůcky do výuky,
program se studenty či svůj pro-
fesní rozvoj mohou žádat učitelé
fyziky, matematiky, chemie, infor-
matiky, moderních českých dějin
(20. století) či mediální a infor-

mační gramotnosti ze ZŠ na Jablo-
necku. Podporujeme učitele, kterým
záleží na tom, aby děti předmětu
rozuměly a chápaly jej, a kteří se
snaží o to, aby výuka byla pestrá,
srozumitelná i zábavná.

Bezva učitel – tentokrát pro
všechny učitele ZŠ na Jablonecku!
I letos rádi pomůžeme tomu, aby
aktivní a nadšení učitelé, jejichž
práce si moc vážíme, neztratili své
nadšení pro to, co dělají, a aby
svým příběhem inspirovali další.
Možnost získat ocenění Bezva uči-
tel a s ním i odměnu 50 000 Kč le-
tos mají všichni učitelé ZŠ na
Jablonecku – na rozdíl od minu-
lých ročníků bez ohledu na to, kte-
rý předmět vyučují. Přihlášky
a nominace do obou programů
přijímáme do 15. 12. 2019, více in-
fo na www.nadacejablotron.cz. 

(end)

Voltáž 2019
V sobotu 28. září se od 14 hodin
v areálu pivovaru Volt uskuteční
akce Voltáž 2019 – první pivní fes-
tival na břehu Jabloneckého moře,
na kterém se představí 40 minipi-
vovarů z České republiky. Kromě
ochutnávky zlatavých moků při-
pravili pořadatelé doprovodný
program pro všechny věkové kate-
gorie. K tanci a poslechu budou
hrát různé kapely, tou hlavní je

skupina Super Hero Killers. Pro
nejmenší je plánováno dětské di-
vadlo, skákací hrad a pro plnoleté
různé pivní soutěže.

S rehabilitací 
do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem. Akce pro veřejnost s názvem
Aby nás nebolelo v krku ani za kr-
kem je letos zaměřená na krční
páteř. „Chceme zájemcům poskyt-
nout příležitost poznat různé pří-
stupy k jejich potížím. Nabídneme
možnosti, jak jim předcházet, či
návod, jak pomoci svým blízkým,“
zve na seminář primářka oddělení
Alena Svárovská. Na programu
jsou přednášky, tematická cvičení,
chůze s holemi Nordic Walking
a nahlédnutí do vlastního nitra.
Termín konání je 19.–22. 9. Udě-
lejte si čas na to nejdůležitější – na
své zdraví. Bližší informace včetně
způsobu přihlášení jsou zveřejně-
ny na webových stránkách nemoc-
nice www.nemjbc.cz nebo k do-
ptání na svarovska@ nemjbc.cz,
případně na telefonu 483 345 811.
Volných je několik posledních
míst.

Zdárně naistalovaný spojovací krček
V současné době pokračuje stavba pavilonu
intenzivní medicíny. V letních měsících pro-
běhla instalace propojovacích chodeb do nové-
ho pavilonu. Jedna chodba vede v přízemí,
z prostor, kde se dříve nacházela urologická
ambulance. Druhá je umístěna v 1. patře
vedle stávající chirurgické JIP. Přípravné
práce pro ukotvení dvou kovových konstruk-
cí probíhaly od poloviny července, jejich in-
stalace se obešla bez problémů. Ukončení
stavby pavilonu intenzivní medicíny je plá-
nováno na listopad letošního roku, následo-
vat bude zajištění vnitřního vybavení a stě-
hování oddělení ARO a chirurgické jednotky
intenzivní péče. S otevřením provozu se
počítá v příštím roce. Foto Petra Hybnerová

Vítání dětí
sobota 29. 6. 2019
Magdaléna Kazdová, Anna Koty-
zová, Anna Navrátilová, David
Mokráček, Julie Pospíšilová, Jan
Hladík, Tereza Hanzlíková, Vikto-
rie Strnadová, Adam Blažek, Mi-
chaela Landová, Nora Justová,
Štěpán Regenermel, Laura Kři-
vánková, Richard Růžička, Da-
mian Figura, Oliver Matura, Te-
reza Svatoňová, Kristián Hýča,
Adéla Gančarová, Justýna Emma
Koutníková, Alžběta Margit Slád-
ková, Anna Mastníková, Dominik
Komada, Amálie Farkašová, Emma
Štichauerová.

Jubileum
Zlatá svatba
Manželé Jana a Jan Polodnovi osla-
vili ve středu 22. srpna padesát let
společného života ve svazku man-
želském. Mnoho šťastných a spo-
kojených let do dalšího života,
mnoho zdraví a lásky přejí Jitka
a Pavel s rodinami. Máme Vás rádi.

Čtyři stovky platících milovníků hudby
se sešlo na akci Letní souznění na
Slunkách, která se konala v areálu
Slunečních lázní. Zlatým hřebem veče-
ra byla revivalová kapela ABBA Stars,
jež sklízí úspěchy po celém světě. Foto
archiv městské divadlo

Na jabloneckém výstavišti se uskutečnil
další ročník výstavy Křehká krása, na kte-
ré nechyběla módní přehlídka Made in
Jablonec 2019, letos s podtitulem
Haute Couture. Letošní ročník byl obo-
hacen o účast finalistek soutěže Miss
České republiky. Foto Václav Novotný

Mužská volejbalová reprezentace se-
hrála v srpnu v Městské hale dvě přá-
telská utkání s týmem Slovenska (2:3
a 3:1). Počátkem září sehraje repre-
zentace ČR na jablonecké palubovce
tři přátelské duely s Portugalskem.
Foto Václav Novotný

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN
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Strážníkům hříšníci už neujedou
Městská policie (MP) má od konce července
zcela nový automobil vybavený radarem.
Dodržování rychlosti hlídá na celém území
města, ale také v katastru Maršovic. Za vůz
město zaplatilo řádově půl milionu korun,
cena certifikovaného radaru, který už MP
vlastnila, dosahuje až k jednomu milionu
korun.

Nový automobil Škoda Octavia je modernější
a rychlejší než starý vůz, vybavený je radarem
a počítačem. „Jsme s ním velmi spokojení,“ ří-
kají shodně členové posádky, Pavla Sochorová
a Jan Brožek, a dodávají: „Kromě Jablonce jez-
díme podle smlouvy také kontrolovat rychlost
do katastrálního území Maršovic a tam se sku-
tečně překračuje hodně a často. Zvláště přes

obec Čížkovice,“ upřesňuje Pavla Sochorová,
podle níž jsou řidiči v obci schopní jezdit i přes
100 km/hodinu. 

Městská policie v Jablonci disponuje pěticí
označených vozidel včetně nového s radarem
a jedním, který má odnímatelné značení.
„Kromě pevného radaru v autě máme i radar
ruční, který je výhodný například při měření
v pěší zóně,“ říká zástupce ředitele MP Michal
Švarc. Přenosný radar strážníci užili například
u sportovního areálu Čelakovského v ulici
U Hřiště, kde si místní stěžovali na rychlou jíz-
du aut projíždějících po silnici, kde se pohybu-
je velké množství dětí. „Rychlost je v této ulici
U Hřiště omezená na 20 km za hodinu a pře-
nosný radar zachytil hodně provinilců, kteří ji
překročili,“ dodává Švarc. (jn)

■ Střípky z městské policie

Táborníci navštívili strážníky
O prázdninách navštívily městskou policii
děti z příměstského tábora DELUKO Sports.
Největší zájem u nich vzbudil kamerový
systém.

Společně s preventistou si děti z příměstské-
ho tábora prohlédly nové služební auto, garáže
a zázemí. „Velký zájem u dětí vzbudil městský
kamerový systém, kterým strážníci dohlíží na
veřejný pořádek ve městě,“ konstatoval Milo-
slav Lejsek z oddělení prevence kriminality
a vzdělávání MP.

Nakonec si děti vyzkoušely, jak zastavovat
vozidla a používat ochranné prvky. Z městské
policie si pak odnášely kromě nových vědo-
mostí a zážitků také reflexní pásky, tužky a pro-
pagační leták o práci strážníků. 

Bezpečné chování v silničním provozu
při zdravotním omezení 
Třicítka různě zdravotně hendikepovaných
lidí se v Centru denních služeb v ulici U Bal-
vanu zúčastnila besedy s preventistou a okrs-
kářem městské policie. Téma se soustředilo
především na bezpečnost v dopravě.

Městští strážníci se věnovali v krátké před-
nášce především oblasti dopravy, a to zvláště

chodcům, cyklistům a dopravnímu značení.
„Součástí byla i ukázka používání donucova-
cích prostředků, pout, zastavovacího terče a re-
flexních vest,“ popisuje setkání v centru Milo-
slav Lejsek a dodává: „Seniorům a zdravotně
postiženým občanům se městská policie věnuje
soustavně již několik let, aktivně spolupracuje-
me s kluby a svazem seniorů, Českým červe-
ným křížem nebo Jabloneckým klubem onko-
logických pacientů (JAKOP).“

Městem jezdí strážníci na kolech
O prázdninách jezdili strážníci na kolech.
Hlavním cílem cyklohlídek byla především
přehrada a její okolí, sídliště Šumava a Rý-
novice. 

Právě léto, příliv turistů a prázdninové dění si
vyžádaly zvýšený dohled nad pořádkem ve
městě. Proto městská policie vyslala do ulic
a k přehradě cyklohlídky, které dohlížely na
pořádek i dopravu. „Strážníci na kolech sledo-
vali zejména lokality Mšena, a to především
okolí vodní nádrže, Šumavy a Rýnovic. Kromě
běžných úkolů strážníci zaměřovali svoji po-
zornost na rybáře i volné pobíhání psů, řádné
používání cyklostezek a stezek pro pěší v sou-
ladu se silničním zákonem,“ říká ředitel MP

Roman Šípek s tím, že cyklohlídky také kontro-
lovaly povinnou výbavu kol a zda děti a mládež
nosí povinnou helmu. 

Pytlačit se nevyplácí
Strážníci doprovázeli při kontrolách okolo
přehrady Rybářskou stráž. Společné hlídky se
u vody objevovaly zcela namátkově.

„Zatím proběhlo několik kontrol bez závad
a zbytečných incidentů. Po vzájemné dohodě
budou strážníci ve spolupráci pokračovat
i v dalších měsících,“ vysvětluje Miloslav Lej-
sek z Oddělení prevence kriminality a vzdělá-
vání MP Jablonec nad Nisou. Podle jeho slov se
kontroly rybářů a jejich rybářských lístků plánu-
jí jak během dne, tak i ve večerních hodinách. 

Strážníci na místě zatím fungovali jako pod-
pora členů Rybářské stráže, zjištěné přestupky
jsou v kompetenci kontrolorů. „V případě, že
rybář odmítl nebo nemohl prokázat svou totož-
nost, předvedli ho strážníci na Obvodní oddělení
Policie ČR. Pokud byl rybář podezřelý ze spá-
chání přečinu pytláctví, skončil rovněž v ru-
kách Policie ČR,“ komentuje společnou práci
Rybářské stráže a hlídek MP ředitel jablone-
ckých strážníků Roman Šípek. 

(red)

Ředitelkou ZŠ Pasířská je Jitka Šťovíčková
Novou ředitelkou ZŠ Pasířská je od 1. srpna
čtyřiačtyřicetiletá Jitka Šťovíčková. Povede
školu, která byla otevřena 2. září 1963. V ro-
ce 1964 na škole byly otevřeny atletické třídy
(atletická profilace školy), v roce 1997 byl
založen Školní atletický klub při ZŠ
Pasířská a v roce 2003 škola převzala hoke-
jové třídy ze ZŠ Floriánova. 

Školu navštěvuje více jak 450 žáků a má přes
50 zaměstnanců. Jitka Šťovíčková dvacet let pů-
sobila na Základní škole Pivovarská, kde učila
na prvním stupni. Je dlouholetou trenérkou
moderní gymnastiky a zakladatelkou Tělocvič-
né Jednoty Sokol Jablonec nad Nisou – Sport-
centrum. 

„Nastoupila jsem již 1. srpna a trochu jsem
byla hozena do vody. Postupně poznávám pro-
středí a lidi, se kterými budu spolupracovat. Ve
škole mimo jiné probíhá rozsáhlá rekonstrukce
učeben a sociálního zařízení, takže práce je pro
začátek více než dost,“ říká Jitka Šťovíčková. 

Hlavní shon nastane v první školní den. „Sta-
vební práce se mírně opozdí, ale chod školy to
významně nenaruší,“ je přesvědčena nová ře-
ditelka, která nechce měnit zaběhlou koncepci
školy. „Chtěla bych školu zkonsolidovat a navá-

zat na práci mých předchůdců. Líbí se mi spor-
tovní zaměření školy a také proto jsem si ZŠ
Pasířskou vybrala a přihlásila se do konkurzu.
Preferuji lidský přístup. Vztahové věci na praco-
višti jsou pro mě prioritou. Chtěla bych zde vy-
tvořit vlídné klima pro učitele i děti. Měla jsem

obrovské štěstí pracovat pod vynikajícím ředi-
telem Lubomírem Mlejnkem, jenž je pro mě
obrovským vzorem lidským i profesním,“ in-
formuje Šťovíčková.

Ta od nástupu do nové funkce očekává větší
seberealizaci a kreativnější činnost. „Dvacet let
jsem učila na prvním stupni, trávila jsem mno-
ho času s dětmi ať již ve škole nebo v oddíle
moderní gymnastiky. Vnímala jsem, že potře-
buji změnu. Nejsem ambiciózní typ, jehož cí-
lem je titul ředitelka. Baví mě něco budovat,
tvořit a ve škole, kde jsem učila, jsem dosáhla
určitých limitů,“ vysvětluje.

Jitka Šťovíčková je životní optimistka, rozená
ve znamení Berana, což je podle ní důkaz toho,
že se nikdy nevzdá a své plány dotáhne do
zdárného konce a udrží vybudované projekty
v běhu po řadu let. „Někdy to není snadné, ale
mám ráda výzvy,“ potvrzuje pedagožka, jež si
je vědoma, že nová funkce ji ubere času z tré-
nování a přizpůsobit se musí i rodina. „Jednak
si musím doplnit vzdělání, což zabere mnoho
času, omezit trénování a rozdělit úkoly doma.
Mám tolerantního manžela a kolem sebe mno-
ho lidí, kteří mají pro moji činnost pochopení
a podporují mě,“ tvrdí Šťovíčková.

(end)

Foto Jiří Endler

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou
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Zdařilá rekonstrukce bezbariérového bytu
V březnu letošního roku město spustilo prv-
ní etapu oprav městských bytů. Do konce
prázdnin bylo zrekonstruováno jedenáct by-
tů, z nich jeden bezbariérový.

„K poslednímu červenci jsme zrekonstruovali
deset bytových jednotek za 2,6 milionu korun.
V srpnu k nim přibyl další, a to bezbariérový
byt 3+1 o celkové rozloze 79 m2,“ informuje
Pavel Kozák, vedoucí technického odboru.

Rekonstrukce bytu pro rodinu s osobou se
zdravotním postižením stála 1,5 milionu korun.
Vedení města si je vědomo, že pro rodiny, je-
jichž člen má nějaký handicap, není zrovna

jednoduché najít v Jablonci byt, který by byl
přizpůsobený potřebám osobě se zdravotním
postižením. I proto nechalo v bytě nainstalovat
například speciální kuchyňskou linku za 161 ti-
síc korun. Linka má sjíždějící horní skříňky
i pracovní desku, což umožní osobě na invalid-
ním vozíku plnohodnotně kuchyň používat.

Rekonstruovaná bytová jednotka se nachází
v 9. patře dvanáctipatrového městského pane-
lového domu. V bytě byla kompletně instalová-
na nová elektroinstalace a rozvody vody. Kana-
lizace byla nově napojena na stoupačky v šachtě.
Budova je zateplená a prošla i kompletní výmě-
nou oken. Před pěti lety byly v domě instalová-
ny dva nerezové výtahy. Před dvěma měsíci byl
objekt opatřen vchodovými dveřmi o šíři 90 cm
s aretací. Širší průchodová plocha usnadní pří-
stup imobilním osobám, ale také maminkám
s kočárky nebo starším lidem s kompenzační-
mi pomůckami. 

„V bytě jsme nechali strhnout původní lino-
leum na podlahách. Následně byly položeny
speciální izolační kročejové desky, které elimi-
nují zvuky, jež by mohla vydávat jízda na inva-
lidním vozíku,“ informuje vedoucí technického
odboru Pavel Kozák a dodává: „V bytě samo-
zřejmě nenajdete ani prahy. Naopak u vstup-
ních dveří a vstupu do lodžie jsou nájezdy.“
Došlo také ke zvětšení koupelny, která je pro-

storná a přizpůsobená lidem s tělesným handi-
capem.

Rekonstruovaný bezbariérový byt je tedy při-
praven pro možné zájemce. Kým bude byt ob-
sazen, je nyní v režii správy bytových objektů,
která má na starosti agendu obsazování měst-
ských bytových jednotek. V letošním roce bylo
do první etapy rekonstrukce bytového fondu
města zařazeno deset malometrážních bytů,
které budou postupně v nabídce. Konkrétně se
jedná o bytové jednotky v ulicích Řetízková,
Skřivánčí a Petra Bezruče. Opravy těchto bytů
město vyšly na více jak 2,6 milionu korun.

(hj)

Foto Jana Hajná Foto Jana Hajná

Tvář břehů Novoveského koupaliště
Další z řady veřejných setkání, na kterých
mohou občané vyjádřit svůj názor, jak by
měla vypadat určitá lokalita města, aby se
jim tam lépe žilo, bude zaměřené na Novo-
veské koupaliště, respektive na jeho okolí.
Konat by se mělo na přelomu září a října. 

Veřejné projednávání se bude týkat pouze drob-
ností, jež by mohly vzniknout na březích vodní
nádrže. Tu totiž město bude revitalizovat, a to
s přispěním dotace z EU přesahující 2,5 mil. ko-
run. Celkově přijde projekt Revitalizace Novo-
veské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou na pět
milionů korun. Výsledkem bude vodní nádrž
s vhodnými podmínkami pro život chráněných
živočichů a rostlin. 

„V souvislostí s revitalizací bychom chtěli za-
čít pracovat také na úpravě okolí nádrže,“ kon-
statuje náměstek Jakub Chuchlík s tím, že se
počítá s doplněním krajinářského řešení a ně-

jakého mobiliáře. „Chceme docílit toho, aby-
chom nezlepšili životní prostředí pouze živoči-
chům, ale také lidem.“

A proto veřejné setkání, které je plánované
na přelom září a října. „Chtěli bychom tu získat

informace o tom, co by lidé kolem vodní plochy
chtěli mít, co by na březích chtěli dělat, kde by
si chtěli posedět, jestli by tam chtěli místo pro
děti na hraní, něco pro dospělé na cvičení apod.
Z toho pak vzejdou požadavky na mobiliář.
Cílem není tvořit něco velkého, zásadně něco
měnit. Prioritou je vodní plocha a příroda ko-
lem ní, kam se chodí na procházky,“ vysvětluje
náměstek pro rozvoj města s tím, že přesný ter-
mín setkání bude na městském webu, faceboo-
kovém profilu nebo v denním tisku. 

Práce na revitalizaci vodní nádrže by měly tr-
vat od září tohoto do října příštího roku, po do-
končení by nádrž měla být rozdělená na dvě
části. „Ta mělčí se stane biotopem poskytujícím
útočiště zvláště chráněným živočichům – oboj-
živelníkům nebo některým druhům hmyzu,
např. vážek,“ uzavírá Jakub Chuchlík.

(jn)

Kdo má pečovat o veřejná prostranství?
Na veřejných setkáních si občané někdy stěžu-
jí, že město neudržuje okolí jejich domů – pří-
stupové komunikace apod. Pokud tak město
nečiní, může to být proto, že mu tyto plochy
nepatří, jelikož je od developerů nepřevzalo. 

Od loňského září platí v Jablonci pravidla stan-
dardů přístupových komunikací, veřejného
osvětlení a parkovišť kolem domů stavěných
developery. Pravidla jsou nastavená tak, aby
v budoucnu město od developerů mohlo infra-
strukturu přebrat do svého majetku a dál ji bez
problémů provozovat. Před prázdninami prošla
pravidla novelizací.

„Pravidla standardů infrastruktury dlouhodo-
bě s technickými službami ladil kolega Petr
Klápště tak, aby do nich byly zapracované zku-
šenosti například se zimní údržbou. Proto pro-
běhla v červnu jejich novelizace,“ říká náměs-
tek primátora Jakub Chuchlík.

Pokud developer chce městu komunikace,
parkoviště či osvětlení předat do správy, musí
tato pravidla splnit. Jestliže developer pravidla
respektovat nebude, hrozí, že okolí domu bude
špatně udržovatelné a provozovatelné. Město se

proto bude zdráhat takto špatně připravený ob-
jekt převzít a developer nechá infrastrukturu
na starosti novým majitelům bytů. „Tím pádem
se stane, že úklid sněhu, údržbu silnice před
domem i veřejného osvětlení a jeho provoz ne-
bude zařizovat město, ale vlastníci bytů,“ vy-
světluje náměstek Chuchlík.

Většina lidí si při koupi bytu nebo domu neu-
vědomí, že je třeba si na tyto věci dávat pozor.
Proto by je město rádo varovalo: Když si kupu-
jete dům nebo byt, ověřte si, co patří společen-
ství vlastníků. Zda si s domem nebo bytem
nekupujete také náročnou údržbu veřejných
prostor, s níž teď nepočítáte, ale která bude va-
še společenství vlastníků do budoucna stát
hodně peněz. Vlastnictví zjistíte nahlédnutím
do katastru nemovitostí. Jestliže si kupujete
teprve projekt, ověřte si, že developer má uzav-
řenou smlouvu s městem o převzetí veřejných
prostranství. (jn)

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo odvolalo dva uvolněné radní
Na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou, které se konalo 15. srpna, byli odvolání dva
uvolnění členové rady města, a to člen rady města
pro územní a strategické plánování a participaci
Petr Klápště a náměstek primátora pro ekonomiku
a majetek města Štěpán Matek.

„Z hlediska chodu města se nic nemění. Agendy,
které aktuálně nejsou zaštítěny politickým garantem,
dočasně garantuje primátor města Milan Kroupa, v je-
hož pravomoci je dle zákona o obcích zastupovat měs-
to navenek,“ informuje tajemník Magistrátu města
Jablonce nad Nisou Marek Řeháček. 

Všechny záležitosti, které se budou týkat možného
střetu zájmů primátora, budou předkládány kolektivním
orgánům města. Zastupitelstvo také pověřilo statutár-
ního náměstka Jakuba Chuchlíka, aby zajistil nezávis-
lý audit současného městského kamerového systému. 

Rada souhlasí s kandidaturou Žitavy
na Evropské hlavní město kultury 2025
Rada města schválila připojení statutárního města
Jablonec nad Nisou k Dohodě o společném zámě-
ru podpořit kandidaturu německého města Žitava
na titul Evropské hlavní město kultury 2025. 

Kandidatura Žitavy přímo zahrnuje oblast Horní
Lužice a Euroregionu Nisa, tedy i území okresu Jablo-
nec nad Nisou.

Jde o symbolickou podporu, která Jablonec nad Ni-
sou finančně k ničemu nezavazuje. 

Tramvaj číslo 11 kvůli pádu koalice jezdit
nepřestane
Provoz a budoucnost tramvajové linky číslo jede-
náct není ze strany statutárního města Jablonec
nad Nisou v ohrožení. 

Po odvolání dvou uvolněných radních na jednání
zastupitelstva 15. srpna 2019 primátor Milan Kroupa
požádal primátora Liberce Jaroslava Zámečníka o od-
ložení schůzky na téma financování rekonstrukce
tramvajové trati mezi Jabloncem a Libercem a její
prodloužení do centra Jablonce, která se měla konat
20. srpna. 

„Vzhledem k aktuální situaci ve vedení města jsem
nejprve telefonicky a následně e-mailem požádal pana
primátora Zámečníka o odložení schůzky. Jablonec

nad Nisou za provoz tramvaje platí a stojí o to, aby jez-
dila mezi oběma statutárními městy i do budoucna.
Žádné riziko, že by měla přestat jezdit, tu z naší stra-
ny nehrozí,“ zdůrazňuje primátor Milan Kroupa.

Vedení města projekt rekonstrukce tramvajové trati
a její prodloužení dále podporuje. „Pouze jsem požádal
o trochu času, aby mohl v této záležitosti za Jablonec
jednat někdo, kdo bude mít silný mandát,“ dodává pri-
mátor. Jednání se navzdory žádosti jabloneckého primá-
tora o odložení uskutečnilo. Za město se ho nakonec
zúčastnil neuvolněný radní Jan Zeman.

Nové vybavení MŠ Arbesova
Rada města schválila zakázku, jejímž předmětem
plnění je dodávka vnitřního vybavení všech míst-
ností nového pavilonu Mateřské školy v ulici Arbe-
sova. Konkrétně se jedná o nákup nábytku a zaří-
zení spojená s výdejem jídel. Součástí zakázky je
i hygienické vybavení koupelen a toalet.

Termín dodávky nábytku je 17. leden 2020 s tím, že
do konce tohoto roku budou postaveny dělicí stěny
mezi jednotlivými toaletami a zároveň dojde k insta-
laci kuchyňské linky. Celková cena vybavení nového
pavilonu mateřské školy nepřesáhne dva miliony ko-
run. Z této částky budou nakoupeny i elektrospotřebi-
če, a to v hodnotě přes 200 tisíc korun. 

Zakázka je součástí projektu Navýšení kapacity MŠ
Arbesova, Jablonec nad Nisou, na který byla podána
žádost o podporu v rámci 59. výzvy Integrovaného re-
gionálního operačního programu. 

Rada města souhlasila s navýšením kapacity žáků
Jablonečtí radní souhlasili s předloženým zámě-
rem Svobodné základní školy (SZŠ) rozšířit kapaci-
tu školy o čtyři třídy 2. stupně s kapacitou 110 míst.

Vyjádření města je povinnou součástí žádosti, kte-
rou musí SZŠ v souladu se školským zákonem před-
ložit nejpozději do 30. září Krajskému úřadu Libe-
reckého kraje. Kraj žádost posoudí a společně se svým
vyjádřením ji postoupí ke konečnému rozhodnutí Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Současná povolená celková kapacita školy je 100 žáků
s průměrným počtem 20 žáků v ročníku. Po otevření
2. stupně chce škola dosáhnout na kapacitu 210 žáků.

(hj)

■ Krátce
Žádejte o dotace na obnovu
vaší kulturní památky
Do konce září ještě mohou maji-
telé kulturních památek v měst-
ské památkové zóně v Jablonci
nad Nisou žádat o dotaci na ob-
novu a restaurování z programu
Ministerstva kultury ČR pro rok
2020. Žádosti přijímá oddělení
dotací. 

„Vlastníci kulturních památek,
které se nachází v jablonecké
městské památkové zóně, mohou
prostřednictvím města získat na
jejich obnovu dotaci poskytova-
nou Ministerstvem kultury ČR,
a to v rámci Programu regenera-
ce městských památkových re-
zervací a městských památko-
vých zón. Použít ji však musí
pouze na úhradu nákladů spoje-
ných se zachováním a obnovou
autentických prvků a konstrukcí
kulturní památky, tzn. například
na obnovu střechy, oken, fasády
apod.,“ říká vedoucí oddělení do-
tací Iveta Habadová.

Žádosti o zařazení do progra-
mu Ministerstva kultury ČR na
rok 2020 včetně povinných příloh
lze podávat na oddělení dotací do
30. září do 17 hodin. Bližší infor-
mace včetně podmínek, formulá-
ře žádosti, kontaktní osoby atd.
jsou uvedeny na webu města
www.mestojablonec.cz v sekci
Životní situace – Památková péče. 

Jak na kotlíkové dotace
Krajský úřad LK pořádá 11. září
od 15 hodin ve velké zasedací
místnosti č. 202 (2. patro radnice)
informační seminář pro žadatele
o kotlíkové dotace. Na něm se zá-
jemci dozví, jak vyplnit žádost
a jaké k ní přiložit přílohy, co
jsou způsobilé výdaje a jaké do-
klady bude žadatel potřebovat
pro vyúčtování. Vstup na seminář
je volný a není třeba se na něj ni-
kde registrovat. 

Čas je do konce října
Poslední říjnový den končí přijí-
mání žádostí o dotaci z městského
Programu obnovy městské pa-
mátkové zóny. Žádat mohou ma-
jitelé bytových a rodinných domů
v městské památkové zóně, které
nejsou kulturní památkou. Do-
sud oddělení dotací přijalo v tom-
to roce dvě žádosti, v rozpočtu je
k dispozici ještě 1,4 mil. Kč. 

Program obnovy městské pa-
mátkové zóny se týká rodinných
či bytových domů, které se v zóně
nacházejí, ale nejsou kulturní pa-
mátkou a jejich majitelé nemo-
hou žádat o dotace z Ministerstva
kultury. „Z programu mohou zís-
kat 50% dotaci, maximálně však
100 tis. Kč na jeden rodinný či by-
tový dům. Žádosti je ještě možné
podávat do 31. října 2019 a re-
konstrukce musí být hotová do
října 2020,“ říká vedoucí odděle-
ní dotací Iveta Habadová. 

Bližší informace k oběma pro-
gramům jsou na webu města
v části Magistrát, sekce Životní
situace – Památková péče.

Jablonec si u pomníku Bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví připomněl události z 21. srpna 1968. „Sešli jsme se, abychom si
připomněli klíčové události historie naší země. Události, které na více než dvě desítky let zásadním způsobem ovlivnily miliony životů. Vzali
nám, našim rodičům a prarodičům naději na svobodný život. Říká se, že naděje umírá poslední. V řadě lidí ale s příjezdem ruských tanků
umřela nadobro. Někteří za ni 21. srpna 1968 a v dalších letech dokonce položili své životy. Dnes žijeme v demokratické zemi, která sice
není dokonalá, ale je svobodná. Své naděje upínáme úplně k jiným hodnotám. Těch příkladů by mohlo být mnoho. Máme totiž možnost
volby, jakou cestou se ve svém životě vydáme. Nikdo z nás si asi nedokáže představit, že bychom o to všechno, co dnes máme, ze dne na
den – z hodiny na hodinu, přišli. Neztrácejte naději, ať už se děje cokoliv,“ sdělil ve vzpomínkovém projevu primátor Milan Kroupa. 

Foto Adéla Říhová
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Den evropského dědictví 2019
Národní téma: Památky a zábava
Termín: 7.–15. září 2019 v ČR, 
v Jablonci nad Nisou sobota 14. září

Tradičně se během září otevřou nejvýznamněj-
ší památkové objekty města. Letošní ročník
Dne evropského dědictví se v Jablonci uskuteč-
ní v sobotu 14. září a lidé budou moci navštívit
18 památek. Novinkou pro tento rok je zpřístup-
nění objektu bývalých městských lázní, výstavní
secesní budovy postavené v letech 1908–1910
Emilianem Herbigem podle projektu architekta
Roberta Hemmricha, která je hodnotnou ukáz-
kou severočeského fenoménu halových lázní. 

Na programu je mimo jiné tradiční upomín-
ková exhibiční ražba, okružní jízdy historickým
autobusem a také oblíbená rodinná poznávací
trasa, letos inspirovaná celostátním tématem,
kterým jsou Památky a zábava. Po loňském
zájmu bude i letos zpřístupněná Kantorova vila,

a to formou skupinových komentovaných pro-
hlídek (bližší informace viz níže). V předvečer
akce, v pátek 13. září od 18 hodin, se v kostele
sv. Anny uskuteční přednáška brněnského ar-
chitekta Jana Sapáka nazvaná – Život a dílo Jind-

řicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose,
autora Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou.
V sobotu 14. září pak budou na přednášku na-
vazovat komentované prohlídky vily za účasti
přednášejícího. A i letos připravil spolek PLAC
komentovanou procházku městem po umělec-
kých objektech ve veřejném prostoru. 

V rámci letošního ročníku Dne evropského
dědictví připomeneme numismatickou společ-
nost a hned dvě významná výročí, která v roce
2019 tento spolek slaví. Jednak založení celore-
publikové Numismatické společnosti českoslo-
venské, sdružující jednotlivé odborníky, vědce,
ale i sběratele a milovníky mincí i celé instituce,
která vznikla před 100 lety v roce 1919 v Praze.
A dále pak založení jablonecké pobočky numis-
matické společnosti, která vznikla před 70 lety
v roce 1949. Dalším důvodem připomínky to-
hoto spolku je pak úzká spojitost numismatiky
s tvorbou a ražbou mincí a medailí, které jsou
s Jabloncem bytostně spjaty. 

Program Dne evropského dědictví
9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa 
Formou klasické figurkové hry provede trasa
účastníky po památkách a v cíli je bude jako
odměna čekat hrací žeton. Pro získání odměny
je nutné navštívit alespoň čtyři ze šesti stano-
višť, začít je možné kdekoliv. Na prvním zvole-
ném stanovišti si každý vyzvedne pracovní list,
který podrobně popisuje úkoly, a ten pak vypl-
něný odevzdá v cíli. Stanoviště s úkoly se uza-
vírají v 16.30 hodin, odměnu v cíli je možné vy-
zvedávat do 17 hodin. 

Stanoviště trasy: Městská galerie MY – bývalé
městské lázně – sokolovna – přehrada – měst-
ská knihovna – Muzeum skla a bižuterie – Cíl:
Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

10.00–11.00 Komentovaná procházka 
po umění umístěném v jabloneckém veřejném
prostoru. Za spolek PLAC vás Jan Picko prove-
de po uměleckých objektech z 60. až 80. let mi-
nulého století ve veřejném prostoru s přesahem
do pojednání o bezprostředním okolí jablonec-
ké radnice, zejména Mírovém náměstí. Sraz
před obchodním domem Central u plastiky Že-
na s nákupem.

9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak) 
Otevření památek pro veřejnost 
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
V kostele je k vidění výstava Rekreace za rohem
věnující se fenoménu trávení volného času v Ji-
zerských horách a Krkonoších a jeho rozvoji
v dobách socialismu.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Zpřístupněno: Turistické informační centrum,
Památník Jany a Josefa V. Scheybalových
a Městská galerie MY. V přízemí domu a v pod-
kroví výstava historických map Výlety do histo-
rie. V Městské galerii MY výstava In Arte
Voluptas – Schlaraffia. 

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–16.30 Zpřístupněno oddělení pro
děti a mládež s možností prvoregistrací zdarma
a zábavnými úkoly.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea
Výstava Cesta do Indie – vydejte se parníkem
Gablonz z Terstu do daleké Indie společně
s proslulým jabloneckým zbožím.

Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie
a čarovná zahrada – České sklo sedmi století.

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, před-
sálí, salonek, sekretariát a pracovna primátora,
zasedací místnost, vystaveny městské insignie,
pamětní medaile, knihy nebo šaty města. K vi-
dění bude nově nainstalovaná pamětní deska
věnovaná Karlu Winterovi.

6. Kino Radnice, Mírové náměstí 
Otevřeno 9.00–14.00 Prohlídka kina Radnice
s průvodcem včetně promítací kabiny, ukázka
techniky, zkouška zvuku apod. K rozebrání pla-
káty filmů. Od 14.30 dětské představení dle pro-
gramu.

7. Střední uměleckoprůmyslová škola, 
Horní náměstí
Prohlídka školy (vstup ze dvora – průchodem
z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, histo-
rické stroje, vybavení ryteckých dílen. Upo-
mínková exhibiční ražba hracího žetonu, výsta-
va prací studentů z plenérového pobytu v Bílém
Potoce.

8. Kostel Dr. Farského, náměstí 
Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbá-
rium, prohlídky s průvodcem. 11.00–12.00 za-
zní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše.

9. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00 Zpřístupněna bude osvět-
lovací a zvuková kabina i jeviště divadla. Při-
praveny komentované prohlídky. Od 15.00 ver-
nisáž výstavy Libora Kalába Dna vesmíru. 

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Zpřístupněn interiér kostela. 15.00–17.00 pro-
hlídka kůru s průvodcem, informace o varha-

nách a jejich záchraně, a to přímo od zástupce
Nadačního fondu Jablonecké varhany.

11. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
K nahlédnutí přes mříž interiér kapličky s in-
stalací libereckého grafika Jana Měřičky.

12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně,
ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela.

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, 
nám. B. Němcové
Zpřístupněn interiér kostela.

14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice
Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela.

15. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého
porozumění. Historické snímky z Rýnovic – stálá
výstava fotografií. Korálková dílna, tradiční do-
bové občerstvení.

16. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž, do-
provodný program pro děti Ohlédnutí do histo-
rie Sokola.

9.30–15.00 – pohybové aktivity pro zájemce:
Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí
dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro
dospělé. Cvičební obuv s sebou! Zajištěno drob-
né občerstvení.

17. Kantorova vila, ulice Palackého
Komentované prohlídky pro skupinky 10 osob
každou hodinu od 10 do 16 hodin – nutné vy-
zvednout si časovanou vstupenku předem.
Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v Turistic-
kém infocentru, Kostelní 1/10 (Dům manželů
Scheybalových) ve dnech 11. a 12. září od 9 do
17 hodin. Pouze do vyčerpání kapacity. 

V pátek 13. září od 18 hodin se v kostele sv.
Anny uskuteční přednáška brněnského archi-
tekta Jana Sapáka Život a dílo Jindřicha Kulky,
tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kanto-
rovy vily v Jablonci nad Nisou. V sobotu 14. září
pak budou na přednášku navazovat komento-
vané prohlídky vily za účasti přednášejícího.

18. Městské lázně v Jablonci nad Nisou,
ulice Budovatelů
Prohlídka objektu bývalých městských lázní.
Výstupy z akce Nádech pro lázně. Připraveny
výtvarné instalace, videoprojekce.

(vd, end)

Foto Klára Mašínová, archiv ArtproProstor

Foto Miloš Lubas
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Jablonecké podzimní slavnosti v novém
Jablonecké podzimní slavnosti, které se usku-
teční 20. a 21. září, nabídnou v letošním roce
nový koncept. 

Mírové náměstí nabídne festival dobrého jídla
a pití, kde nebude chybět kvalitní víno, regio-
nální pivo a pestrá nabídka gastronomických
stánků. 

Pro rodiny s dětmi je připravena dětská zóna,
kde o zábavu nebude nouze. Komenského ulice
se promění ve farmářský trh, kde zakoupíte
produkty regionálních výrobců a nově bude
probíhat i program před OC Central. To si pro
vás připravilo speciální „Jablkobraní“. 

Součástí slavností bude také oslava 10. výročí
partnerství měst Jablonce nad Nisou a Kauf-
beurenu. Jablonecké podzimní slavnosti 2019
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Eurocentrem.

Více informací o akci najdete na webu:
www.ejbc.cz

Jablonecké podzimní 
slavnosti 20.–21. 9. 2019
10. výroční partnerství měst Jablonce n. N. 
a Kaufbeurenu

Pátek a sobota 9.00–18.00 hodin
Stánkový prodej

Mírové náměstí, Podhorská ulice 
vstup zdarma

Pátek 20. 9.
10.00 Divadlo b. iOtesánek – představení o zná-

mém nenasytovi
11.00 Jazztet – swing
12.00 Oficiální zahájení slavností
12.03 Musikvereinigung Neugablonz &

Mladá dechovka (Německo/ČR) –
dechové orchestry

13.00 Rose Melody Štěpána Růžičky – swing

13.50 Sacra Circus: Neviditelný cirkus –
klauni, pantomima

14.45 Juwana Jenkins featuring Charlie
Slavík (USA/ČR) – blues / soul / rock

15.45 Sacra Circus: Šprušle – klaunské
představení o úskalích šplhání do výšek

17.00 Wohnout

Sobota 21. 9.
10.00 Divadlo Studna: Čínská hedvábná

legenda – příběh o odvaze a moudrosti
pro děti od pěti do sta let

11.00 Nautica – rock’n’roll / rock
12.05 Bohemia Universal Dixieland
13.20 Cop – bluegrass
14.40 Divadlo Studna: Čertovská pohádka –

divadlo, kde dobro tradičně zvítězí nad zlem
15.45 Voxel – pop-folkový písničkář s kapelou
17.00 Rene Trossman Band (USA/ČR) – blues

Ekocentrum / areál Eurocentra

Pátek 20. 9.
Dílnička pro objednané školy 9–12 hodin, pro
veřejnost 13–18 hodin (Výroba skřítků z les-
ních plodů, ochutnávka různých odrůd jablek,
navlékání přírodnin atd.).

Za architektem Jindřichem Kulkou
Program letošních Dnů evropského dědictví
v Jablonci nad Nisou podrobně přiblíží ži-
vot a dílo architekta Jindřicha Kulky. 

V pátek 13. září od 18 hodin pořádá Městská ga-
lerie MY v kostele sv. Anny přednášku Jana Sa-
páka z Brna. Během ní se nebude hovořit jen
o Jindřichu Kulkovi, autorovi jablonecké Kan-
torovy vily, jedné z jeho významných staveb,
ale také o světoznámém Kulkově učiteli a part-
nerovi Adolfu Loosovi. 

Jindřich Kulka se narodil v roce 1900 v židov-
ské rodině v Litovli u Olomouce. Ve Vídni se stal
žákem a později i nejbližším spolupracovníkem
světoznámého architekta a myslitele, brněnské-
ho rodáka Adolfa Loose. Přispěl k praktickému
uplatnění Loosových novátorských myšlenek
a koncepcí, zejména prostorového uspořádání
interiéru stavby, označovaného jako Raumplan.
Loosovy realizace v době, kdy byl vážně nemo-

cen, vznikly za rozhodujícího Kulkova přispění.
Po smrti svého učitele zrealizoval několik sa-
mostatných projektů, mezi nimi v roce 1934
i vilu pro lékaře Alfreda Kantora v Jablonci nad

Nisou. Nástup nacismu ukončil Kulkovo půso-
bení v Evropě. Díky přímluvě vlivných osob-
ností, krom jiných i československého ministra
zahraničí Jana Masaryka, se s rodinou uchýlil
na vzdálený Nový Zéland, kde se natrvalo usíd-
lil. Pokračoval v projektování a stal se jedním
z průkopníků moderní novozélandské archi-
tektury. V duchu Loosovské tradice používal ve
svých projektech kvalitní přírodní materiály.
Zemřel v Aucklandu v roce 1971. 

Postupným zpřístupněním Kantorovy vily ve-
řejnosti se Jablonec nad Nisou vydává cestou,
kterou již vykročila mnohá středoevropská
města, jež jako součást svého kulturního dědic-
tví začala prezentovat památky moderní archi-
tektury 20. století.

Možnost zhlédnout dochované interiéry Kan-
torovy vily bude v sobotu 14. září během ko-
mentovaných prohlídek za účasti architekta
Jana Sapáka. (JS / MGMY)

Partnerství s Kaufbeurenem trvá 10 let
V rámci Jabloneckých podzimních slavností
v roce 2009 podepsali tehdejší starostové Petr
Tulpa a Stefan Bosse dohodu partnerství
obou měst. Jednalo se spíše o formální akt,
neboť spolupráce na různých úrovních pro-
bíhala již od konce 2. světové války, kdy vět-
šina původního obyvatelstva Jablonce nalez-
la nové útočiště právě v Kaufbeurenu, kde
4 km od centra svépomocí vybudovali novou
přistěhovaleckou čtvrť a nový domov nazva-
li nostalgicky Neugablonz – Nový Jablonec.

V rámci oslav desetiletého partnerství Jablonec
letos podpořil mnoho projektů: V červnu si
„staří“ i „noví“ Jablonečané v Neugablonz spo-
lečně připomenuli 100. výročí založení fotbalo-
vého klubu. Ve stejný termín se na kaufbeuren-
ské půdě konal i házenkářský turnaj, jehož se
pravidelně účastní sportovci z TJ Eletro-Praga.

Tänzelfest
Již několik let se Jablonec účastní kaufbeuren-
ské městské slavnosti Tänzelfest, kde má v sek-
ci partnerských měst dokonce svůj vlastní stá-

nek. Ten se stal postupně lákadlem nejen pro
krajany z Neugablonz. Atmosféru dotvářel
Spolek jabloneckých dam a pánů. Tänzelfest vr-
cholí tradičním průvodem kaufbeurenských
dětí, které v historických kostýmech ukazují
dějiny svého města a představují i jednotlivé ře-
meslné cechy typické pro jednotlivá období.
Jedná se opravdu o velkolepou podívanou, na
které nechybí ani alegorické vozy tažené koň-
mi. Letos si úžasnou atmosféru mohli zažít
i našinci, kteří se do Kaufbeuren vypravili se

zájezdem Po stopách starých Jablonečanů – ten
zorganizovala Petra Laurin z rýnovického
Domu česko-německého porozumění.

Podzimní slavnosti 2019
Před 30 lety spolu začaly spolupracovat jablo-
necká Mladá dechovka a Musikvereinigung
Neugablonz. Obě kapely za sebou mají mnoho
společných koncertů a festivalů, pravidelně vy-
stupují v průvodu dechovek v rámci kaufbeu-
renského Tänzelfestu a společně si zahráli do-
konce i na půdě Evropského parlamentu jako
příklad skvěle fungujícího partnerství. Společ-
ně vystoupí po zahájení Podzimních slavností
v pátek 20. září ve 12 hodin. O hodinu později
proběhne slavnostní recepce k připomenutí 10.
jubilea partnerství. V 16 hodin pak v Domě čes-
ko-německého porozumění zahájí kaufbeuren-
ský místostarosta Ernst Holý výstavu fotografií
současného Kaufbeurenu. 

Kaufbeuren se v rámci slavností představí
v Jablonci prezentací regionálních pochutin ve
vlastním stánku a podpořit ho přijede i 50 kra-
janů. (kh)

Foto Ivana Mošnová

Foto Kateřina Hujerová

Foto archiv Galerie MY
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Projekt Děti na startu otvírá pátou sezonu
Děti na startu, to je název projektu pro před-
školáky, do kterého se každoročně zapojí
více jak 500 dětí. A není divu, že Sportovní
rekreační klub Jablonec nad Nisou, který
akci pořádá, otvírá v září pátou sezonu.

Chcete si ještě zaběhat? Jóóó. „Ke konci cvičeb-
ních hodin na tuto otázku zazní tělocvičnou
vždycky pozitivní huronský řev. Ne, ne, děti ne-
jsou líné, jen je třeba jim věnovat čas a podpo-
rovat je v pohybových aktivitách rozvíjejících
jejich kondici a sportovní všestranné dovednos-
ti od útlého věku, nejlépe v kolektivu a pod od-
borným vedením,“ říká projektová manažerka
spolku Sportovní rekreační kluby Jablonec nad
Nisou, z. s., Jiřina Vargová, jež je zároveň šéf-
trenérka i koordinátorka projektu Děti na startu.
V září spolek již v páté cvičební sezoně regist-
ruje nové děti předškolního i mladšího školní-
ho věku. „V uplynulé sezoně 2018/2019 se do

našich pravidelných každotýdenních cvičení
zapojilo 516 jabloneckých dětí, a to převážně
předškoláčků,“ upřesňuje Vargová. 

„Ráda bych poděkovala všem našim člen-
kám, vedení a učitelským sborům mateřských
školek MŠ Pohoda, MŠ Speciální, MŠ Mšeňá-

ček, MŠ Muchomůrka, MŠ Kapička, MŠ Kos-
tička, MŠ Žlutá a MŠ Pampeliška, jež pravidel-
ně v dopoledních hodinách děti do tělocvičen
vodily a i nadále vodit budou, ale také statutár-
nímu městu Jablonec nad Nisou za podporu
a spolupráci,“ připojuje poděkování předsedky-
ně spolku Helena Kolářová.

Na webových stránkách www.srk-brizky.cz
se lze blíže seznámit s náplní a cílem projektu
Děti na startu, s jeho organizačním zajištěním
ve spolku a i s termíny zahajovaných odpoled-
ních cvičebních hodin dětí (včlenění dle věko-
vých kategorií od rodičů s dětmi až do 11 let),
určených pro zájemce z řad široké jablonecké
veřejnosti. Bližší informace o všech sportov-
ních aktivitách (včetně aktivit pro dospělé) pro-
bíhajících v sezoně 2019/2020 v tělocvičně
v Břízkách lze osobně získat i v rámci sportov-
ní Jablonecké neděle 8. září přímo ve stánku
spolku. (end, jv)

Lví silou, vzletem sokolím
dopis zakladatelům nejstarší tělocvičné jednoty v našem městě

Milí bratři zakladatelé,
píši Vám, abych vyjádřila svou vděčnost, po-

koru a úctu Vašemu úsilí, se kterým jste v září
roku 1894, před 125 lety, založili naši tělocvič-
nou jednotu Sokol v Jablonci nad Nisou.

Bylo to v dobách, pro nás již tak dávných, ješ-
tě za Rakouska-Uherska, kdy soužití většinové-
ho německého obyvatelstva s českou menšinou
v našem městě nebylo vůbec jednoduché.
V těch dobách v Čechách již 32 let existovalo
sokolské hnutí založené Tyršem a Fügnerem,
a přesto byla Vaše iniciativa označena za „ne-
slýchanou českou provokaci“. Podle zápisů
v kronice jste museli projevit, v duchu našeho
hesla, opravdu lví sílu, když „byla činnost so-
kolských jednot pro jejich národní ráz pronásle-
dována, ... a každý, kdo se účastnil veřejného ži-
vota a posílal děti do české školy, pykal“. Prý to
období bylo bouřlivé tak, že „I vojsko z Liberce
bylo nuceno zakročovat.“

To my si dnes už dokážeme jen těžko před-
stavit. Nevím, jestli jste si Vy naopak dokázali
představit, že za 125 let bude spolek, který jste
založili, stále existovat. 

Avšak ani vzlet sokolí v průběhu těch dlou-
hých let nebyl vůbec jednoduchý a musel vy-
rovnávat kotrmelce dějin. 

Někteří z Vás, vážení zakladatelé, možná ještě
zažili období, kdy se po těžkých dobách první
světové války se vznikem samostatné Českoslo-
venské republiky zdálo, že svítá na lepší časy.
Než nastal osudný rok 1938, měla naše jednota
358 členů. Kromě cvičení se hrálo ochotnické
divadlo, probíhaly všesokolské slety a tělocvič-
né akademie, ženy se ujaly dobročinné role.

Sokolové nejprve cvičili v prostorách České
besedy, následně se podíleli na stavbě Národ-
ního domu, aby poté založili Družstvo pro stav-
bu sokolského domu. Podařilo se shromáždit
přes 270 tisíc Kč a zakoupit pozemek v dnešní
Smetanově ulici. To však bylo na počátku dru-
hé světové války zkonfiskováno.

S hrdostí Vám musím zmínit i činnost Sokola
v celonárodním měřítku za druhé světové vál-
ky, spolku, jehož organizaci jste v našem měs-
tě založili. Členové Sokola z celé republiky se
zapojili v domácím i zahraničním odboji, byli
členy letectva, byli deportováni do koncentrač-
ních táborů, věznic, řady jich byly umučeny nebo
popraveny. Byla vytvořena síť tajných sokol-
ských organizací, které ukrývaly a chránily pa-

rašutisty skupiny Silver A vyslané z Anglie. Pro
Sokoly byla osudná noc ze 7. na 8. října 1941,
pojmenovaná Aktion Sokol. 

Po konci druhé světové války byla i v Jablonci
obnovena sokolská činnost. Navrátit Sokolům
zabrané nemovitosti však nebylo možné. A tak
naše jednota v roce 1946 převzala „zbědovanou“
budovu německého tělocvičného spolku Turn-
verein, jehož členové byli po válce odsunuti. 

Jablonečtí sokolové „stáli jeden vedle druhé-
ho podle Tyršova odkazu ,Co Čech – to Sokol‘...
věrni zásadě, že tělesná výchova má být nad-
stranickým pojítkem celého národa, oddaně
a nezištně pokračovali v práci“. Díky veřejné
sbírce se podařilo zachránit poničenou sokolo-
vnu a v Josefově Dole vznikla Sokolská osada.
Vedle cvičení všestrannosti vznikly pod křídly
našeho Sokola oddíly odbíjené, košíkové, oddíl
lyžařský, lehkoatletický.

V průběhu roku 1948 však v celé republice
začala probíhat očista Sokola a skutečná sokol-
ská činnost tak znovu nedobrovolně utichla. 

V roce 1990, po sametové revoluci, se i v Jab-
lonci znovu začali scházet ti, kteří i po dlou-
hých čtyřiceti letech stále měli sokolskou myš-
lenku ve svém srdci. 

Po téměř sto letech mohli navázat na činnost
spolku, který jste Vy, vážení bratři, založili.

Dnes už se však píše rok 2019. Vaši pokračo-
vatelé se podle svého nejlepšího vědomí a svě-
domí 30 let nepřetržitě snažili a nadále snaží
naplňovat sokolskou myšlenku a připomínat
sokolské hodnoty vyjádřené slovy Sport–Ob-
čanství–Komunita–Osobnost–Laskavost. 

V jabloneckém Sokole si v současnosti budu-
jí svůj vztah ke sportu děti od 2 let věku. Tady
se naučí svůj první kotrmelec, zlepšují si přiro-
zeně svoji obratnost a koordinaci, aby následně
všechno zúročily v různých sportovních klu-
bech. V naší tělocvičné jednotě máme celkem
přes 300 členů, kteří si v Sokole udržují svoji
kondici, setkávají se, podporují se, opět cvičí na
všesokolských sletech. Ti, kteří se zúčastnili
loňského sletu, tak vzdali hold 100. výročí vzni-
ku naší republiky, ač jsou někteří z nich již
v pokročilém věku. 

S podporou Tyršovy myšlenky „Tam svět se
hne, kam síla se napře“ nyní připravujeme po-
stupnou obnovu budovy sokolovny. Ta v minu-
losti prošla necitlivými úpravami, a i když je na
ní zub času znát, tak ji stále udržujeme v pro-
vozu. Předpokládáme, že postupným zvelebo-
váním stavby dojde k jejímu plnému využití nejen
tělocvičnému, ale i společenskému, v duchu so-
kolských hodnot. Umístění Sokolovny ve Füg-
nerově ulici a v bezprostředním sousedství Tyr-
šova parku nám je neustálou motivací.

Pro Vás, kteří jste zakládali jablonecký Sokol
v době národnostních nepokojů, bude asi pře-
kvapením, že s odstupem doby nahlížíme na
historické události se snahou o porozumění
a smíření. Poučeni historií víme, že zloba a ne-
návist není cestou, kterou bychom znovu chtěli
jít. 

A tak i k obnově sokolovny přistupujeme s re-
spektem k jejím stavitelům a členům německé-
ho tělocvičného spolku Turnverein.

Bratři zakladatelé, jste pro nás stále vzorem.
Vámi založená jednota je důkazem toho, že
každá činnost konaná čestně, zodpovědně,
a v dobrém úmyslu může mít dlouhého trvání.
Díky Vám se po dlouhých 125 let mohly, a stále
mohou, stovky Jablonečanů hlásit k čestnému
jednání v životě soukromém i veřejném, k ná-
rodnostní, rasové a náboženské snášenlivosti,
k demokracii a humanismu, k osobní skrom-
nosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě
k duchovnímu dědictví našeho národa – jak
praví stanovy České obce sokolské. 

S hlubokou úctou a sokolským pozdravem
Nazdar!

Marta Skalická, starostka Sokola
Jitka Skalická, členka výboru TJ Sokol Jablonec

■ 125 let založení TJ Sokol Jablonec

Foto archiv SRK Jablonec nad Nisou

Foto archiv TJ Sokol Jablonec nad Nisou
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

9. 9. /pondělí/ 9.00–14.00 hodin
SETKÁVÁNÍ 2019 PÍSMEM, 
SLOVEM, OBRAZEM
Třígenerační komponovaný pořad
k 50. výročí SPMP ČR Fajnšmekřiny.
Tři lekce pro veřejnost a školy. 
Od 12.30 hodin pořad pro seniory
a rodiny.

10. 9. /úterý/ 14.00 hodin
LUŽNICE
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

10. 9. /úterý/ 17.00 hodin
MLHOVINY – ZROD A ZÁNIK
V BARVÁCH
Astronomické okénko Martina Gembece.

14. 9. /sobota/ 9.00–16.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Ve 2. patře v oddělení pro děti
a mládež bude stanoviště dětské trasy.
Připraveny jsou soutěže v deskových
společenských hrách a také možnost
prvoregistrace pro děti zdarma.

16. 9. /pondělí/ 15.45 hodin
POPRÁZDNINOVÝ NÁVRAT
LITERÁRNÍHO KLUBU
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď na oddělení pro mládež.

17. 9. /úterý/ 14.00 hodin
PORTUGALSKO
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

17. 9. /úterý/ 17.00 hodin
PODKRKONOŠÍ II
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

19. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VYLAĎTE SI ŽIVOT
Seminář, ve kterém se naučíte správně
pracovat s tím, co vás stresuje.
Informace na info@eddition.cz, 
Edita Arabaszová.

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

24. 9. /úterý/ 17.00 hodin
OTEVŘENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO
DOMU V JABLONCI 1909
Přednáška Anny Kašparové, knihovnice
ze Severočeského muzea v Liberci.

25. 9. /středa/ 9.00 hodin
SKÁČE BLECHA ZVESELA
Křest knížky Olgy Novotné 
a ilustrátorky Dany Kobrové. V dopro-
vodném programu vystoupí divadélko
Rolnička z Liberce (zadáno pro MŠ).

POZOR!!!
VYHLAŠUJEME NOVÉ TÉMA
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY III
podzimní semestr 2019 
(zahájení v úterý 8. 10. od 14 hodin)

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

NOVÉ VÝSTAVY

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

CESTAMI PROMĚN
Knihovny Jablonecka ve světle prvního

knihovnického zákona. Výstava ke
100. výročí zákona o veřejných knihov-
nách obecních ze dne 22. července
1919. Expozice umístěna na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

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

2.–4. 9. /pondělí–středa/
INFORMAČNÍ DNY KE KROUŽKŮM
Informace a pomoc při elektronickém
přihlašování pro zájmové vzdělávání
na školní rok 2019/2020, informace
u jednotlivých pracovníků Vikýře a na
webových stránkách.

5. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
KROUŽKOFEST
Akce v OC Central, na které DDM
Vikýř představí kroužky pro děti
i dospělé. Více na webu. 

18. 9. /středa/ 16.00–18.30 hodin
TVOŘIVÁ STŘEDA – suché a mokré
plstění
Tvoření z přírodního materiálu – ovčího
rouna! Výroba panenky metodou
suchého plstění, tvoření drobných
přívěsků pomocí mokrého plstění.
Určeno pro děti i dospělé, přihlášky
do 12. 9. na e-mail: nyplova@vikyr.cz

19.–22. 9. /čtvrtek–neděle/
MORAVA NA POHODU
Cyklistický prodloužený víkend spojený
s prohlídkou sklípku a ochutnávkou
vín. Cena 3 700 Kč / osoba zahrnuje
dopravu, ubytování, polopenzi,
ochutnávku vín. Bližší informace
u Pavla Dostála a na www.vikyr.cz.

26. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ENERGIE OBLEČENÍ
Přednáška Aly Pourové navazující na
červnové setkání na téma energie
oblečení a Octo Codes. Přiblížíme si
všech osm typů a dozvíme se, jak na
nás oblečení působí. Aly Pourová
poradí jak si srovnat svůj šatník a už
nikdy nekupovat zbytečné věci, které
pak stejně nenosíme. 
Přihlášky do 23. 9., bližší informace:
a.pourova@seznam.cz

28. 9. /sobota/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD
ZA HOUBOVÝM DĚDKEM
Tradiční pochod pro rodiny s dětmi
plný úkolů a možná i hub. 
Tentokrát jako duhové putování. 
Start trasy od 10 do 12 hodin u nádraží
v Jabloneckých Pasekách, 
cíl u rozhledny Nisanka na Nové Vsi.
Možnost pouštění draků, občerstvení. 
Více informací na plakátech před akcí.

od 30. 9. pondělí
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI
Od tohoto dne bude oficiálně zahájena
činnost jednotlivých kroužků, které byly
v průběhu zápisu naplněny, informace
u vedoucích oddělení.

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

2.–29. 9. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Pro děti od 3 měsíců
s doprovodem.

2.–29. 9. /každý všední den/
8.00–16.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Zájmové kroužky pro každou generaci.
Tanec, zpěv, výtvarné dílny, sport,
meditace… Vybere si každý.

Od 2. 9. /pondělí/ 17.00–19.00 hodin
GOSPEL
Každé pondělí od 17 hodin probíhá
v Jablíčku zkouška pěveckého sboru
GOSPEL YETU (nově vzniklého rozdě-
lením liberecko-jabloneckého sboru
Gospel Generation). Kromě gospelu
jsou v repertoáru i další žánry, přijdte
se přesvědčit. Rádi přivítáme nové
zájemce o zpívání.

4. 9. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte na naši pravidelnou schůzku.
Rádi vás přivítáme mezi námi.

5. 9. /čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v pomalém tempu v kombinaci
s tělesnou výchovou. Nezatěžuje
klouby, zlepšuje zdravotní stav. Určeno
pro cvičence středního věku, osoby se
zdravotním oslabením i pro seniory.

17. 9. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
POMOCNÉ RUCE, z. s.
Máte obavy z návratu do zaměstnání?
Hledáte své první zaměstnání? Máte
malé pracovní zkušenosti? Rádi vám
dáme na tyto otázky odpovědi při
společném setkání.

22. 9. /neděle/ 
EKAM SVĚTOVÝ FESTIVAL MÍRU 
– MEDITACE
Přijďte navodit mír uvnitř vás, probudit
se do mírového aspektu vašeho vědomí.
Tímto probuzením budete mít vliv na cel-
kové vědomí lidstva, které se posune k svě-
tovému míru. Čas a místo bude upřesněno.

23.–27. 9. /pondělí–pátek/ 
TÝDEN PRO KLIMA
V tomto týdnu nás čeká spousta aktivit
jako SOP, ochutnávka Barssy + výměna,
ekologické ženské hygienické potřeby.
Veškeré info o konání akcí se dozvíte
v průběhu září na webu a FB.

26. 9. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Setkávání těhotných a kojících maminek
v příjemném prostředí Jablíčka
s laktační poradkyní Eleonorou Kočí.
Přijďte se na kojení připravit a získat
cenné informace od odborníka. 
Hlásit se můžete na tel. 777 102 614.

27.–29. 9. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÝ POBYT
S JABLÍČKEM V KOŘENOVĚ
Přidejte se k nám a užijte si s námi
víkend plný zábavy jak pro děti, tak
i pro dospělé. Více info na webu.

30. 9. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY
Workshop představující atestované
silikonové korálky značky Emaja, kde
si můžete za cenu materiálu vyrobit
šperky, dětská kousátka, klipy na 
dudlík, kočárky a autosedačky, 
přívěsky a další.

30. 9. /pondělí/ 16.00–16.45 hodin
PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
Určeno pro předškoláky. Budeme
společně trénovat správné držení tužky,
přípravu na psaní – cviky, logopedii,
rozvoj řeči, mluvení před kolektivem. 

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

od 2. 9. /pondělí/ 
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Provozní doba
služby pondělí až pátek 8.00–16.00
hodin, klienti musí mít uzavřenou
smlouvu o službě a objednávky mini-
málně dva dny předem. Více informací:
doprava@cck-jablonec.cz; 
tel. 702 191 003. Pátek 6. září odstávka.

12. 9. /středa/ 15.00–19.00 hodin
26. 9. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko-praktický kurz první pomoci
v rozsahu požadovaných hodin, určený
vyhláškou pro uchazeče o řidičský
průkaz. Na tuto normu je ČČK držitelem
certifikátu Evropské komise pro první
pomoc (EFAC). Vstup: nutné přihlášení
http://www.cck-jablonec.cz (ON-LINE
REGISTRACE)

18. a 25. 9. /středa/ 13.00–17.00 hodin
PRVNÍ POMOC V DOPRAVĚ 
PRO SENIORY
Akce Městské policie Jablonec nad
Nisou určená pro seniory. Přednáška
na dětském dopravním hřišti
o bezpečném pohybu v dnešní dopra-
vě, ke které neodkladně patří i schop-
nost poskytnout první pomoc. 

20. 9. /pátek/ 12.30–15.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci určený především
pro zaměstnance v organizacích na
pozici – zdravotník. Dále určeno pro
širokou veřejnost se zájmem o první
pomoc. Po úspěšném absolvování
vydán osobní průkaz a certifikát.
Přihlášky nutné http://www.cck-jablo-
nec.cz (on-line registrace)

■ Spolkový dům
E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

24. 9. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Informace: www.dub.cz

Dílna inspirace – sklo a kov

20.–22. 9. /pátek–neděle/ 10.00–16.00 hodin – Palace Plus
Dílna nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si šest profesionálních
bižuterních technik a vyrobit si pomocí špičkových designérů vlastní
doplněk. Vstup zdarma. Více na www.palaceplus.cz
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

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

8. 9. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Na parkovišti městské haly a plaveckého
bazénu a v přilehlém okolí se koná
třetí ročník Jablonecké sportovní
neděle. Více na 20. straně.

FLORBAL
15. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– TJ SOKOL KOBEROVY
Florbalový zápas divize mužů, centrkurt.

FUTSALL
27. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– PAMPUCH TEAM LIBEREC
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
14. 9. /sobota/ 9.00 hodin
HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ
MLADŠÍCH DOROSTENCŮ
Pořádá TJ ELP Jablonec n. N., centrkurt.

21. 9. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC 
– ČESKÉ BUDĚJOVICE
II. liga dorostu, centrkurt.

21. 9. /sobota/ 19.30 hodin
ELP JABLONEC – KOŠUTKA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
21. 9. /sobota/ 10.00 hodin
1. LIGA MUŽŮ
Pořádá Judo klub Jablonec, kurt č. 4.

VOLEJBAL
5. a 6. 9. /čtvrtek a pátek/ 17.00 hodin
7. 9. /sobota/ 10.00 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA 
– PORTUGALSKO
Přátelské mezinárodní utkání mužů.
Centrkurt.

21. a 22. 9. /sobota a neděle/ 
VOLEJBALOVÝ KEMP DĚTÍ
A MLÁDEŽE V EUROREGIONU
NISA
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.
– oddíl volejbalu.

28. 9. /sobota/ 9.00 hodin
VK DUKLA LIBEREC
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou
466 01, www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz 

12. 9. /sobota/ 9.00 hodin
3. KOLO KPD MLADŠÍHO ŽACTVA 
– SKUPINA A
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

29. 9. /sobota / 11.00 hodin
MEZIKRAJOVÁ UTKÁNÍ 
DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ
A MLADŠÍCH ŽÁKYŇ SK. B
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

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

1. 9. /neděle/ 16.30 hodin
FK JABLONEC – FC BANÍK OSTRAVA
8. kolo, FORTUNA : LIGA

22. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
10. kolo, FORTUNA : LIGA

■ Sportovní areál 
Břízky
FOTBAL
21. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– FK MLADÁ BOLESLAV B
7. kolo, FORTUNA: Česká fotbalová
liga, skupina B, www.fkjablonec.cz.

21. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK ŽELEZNÝ BROD
7. kolo, Krajský přebor, 
www.jiskramseno.cz.

HORSKÁ KOLA
28. 9. /sobota/ 9.00 hodin
MULTIMAN

■ TJ Sokol 
Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563, 
604 647 315 
Pravidelné cvičební hodiny v týdnu od
10. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn ve
vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí.

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin

Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin

Ženy kondiční cvičení
úterý 17.30–18.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin

Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

Muži kondiční cvičení
úterý 19.30–21.00 hodin

■ Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221 

Městská sportovní hala 
Jablonec n. N. 

Cvičeni s Radimem

pondělí 18.00–18.50 hodin
Power-class
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení
tělesné a psychické kondice.

úterý 18.00–18.55 hodin
Kruhový trénink – fitness
Cvičení jak na strojích tak i s vlastní
váhou.

čtvrtek 18.00–18.55 hodin
KICKBOXAEROBIC
Cvičení pro ženy a muže, během kte-
rého se určitě nudit nebudete.

Kroužky:
středa 16.00–17.00 hodin
VŠESPORTOVNÍ KROUŽEK
Všesportovní kroužek pro kluky a hol-
ky od 5 do 12let. Tělocvična ZŠ Šuma-
va, pro děti 5 až 14 let.

sobota
TURISTICKÝ KROUŽEK
Vždy v sobotu 1 × měsíčně, pro děti
6 až 14 let.

■ Aerobik Elán
Tel. 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Cvičení pro každého – cvičení pro
zdraví, pohodu a krásu.
pondělí 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.
úterý 18.00–19.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00–20.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

středa 17.00–18.00 hodin
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ – lektorka Iva.

středa 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec

pondělí 18.00–19.00 hodin
BODYBUILDING – Středně rychlé
posilování celého těla. Lektorka Dáša.
středa 19.00–20.00 hodin
ZUMBA — Lektorka Karolína.
čtvrtek 18.00–19.00 hodin
P CLASS – Formování břicha, hýždí,
nohou. Lektorka Dáša.

Cvičení vedou zkušení lektoři. V MH
začátek v pondělí 2. září, ohledně ter-
mínu v ZŠ Šumava nutné kontaktovat
lektorku Dášu, mob. 603 812 214.
Přihlašování na lekce není nutné,
1 lekce za 50 Kč, permanentka pro
osobu na 20 hodin za 800 Kč, platí
v tělocvičně ZŠ Šumava i Městské ha-
le. 1 800 Kč, info: Dáša Březinová 603
812 214, brezinova.dasa@gmail.com.

■ Novoveské 
koupaliště
www.klom-admiral.cz 
www.vikyr.cz

31. 8. /neděle/ 9.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ KOTVA
Soutěže modelů lodí třídy:
NS – radiem řízené věrné makety sku-
tečných lodí ve slalomovém kurzu:
– modely poháněné parním strojem
– modely ponorek a ponorné techniky
třída FOOTY – mini plachetnice – seriál
ČR. Pořadatel: KLoM ADMIRAL
a DDM Vikýř

31. 8. /neděle/ 21.00 hodin
NOČNÍ SOUTĚŽ
Klání maketově osvětlených modelů.

1. 9. /neděle/ 8.00–14.00 hodin
MODRÁ STUHA
Soutěže modelů lodí třídy
NS – radiem řízené věrné makety sku-
tečných lodí ve slalomovém kurzu:
– modely poháněné parním strojem
– modely ponorek a ponorné techniky
třídy NSS – radiem řízené modely his-
torických plachetnic – společná regata
třídy MINI Eco – S, E: rychlostní elektry.

Pořadatel: KLoM ADMIRAL a DDM
Vikýř. 
Obě akce probíhají pod záštitou Okres-
ní hospodářské komory v Jablonci nad
Nisou , NADACE Preciosa Jablonec n.
N. a finanční podpory statutárního
města Jablonec n. N.

■ Sportovní tip

Závod na horských kolech
MULTIMAN
Sportovní areál Břízky
28. 9. /sobota/ 9.00 hodin

Jedná se o závod na horských kolech,
poslední z trojice závodů Jabloneckého
MULTIMANA (www.multiman.cz). 

Hlavní závod (M: 30 km / Ž: 24 km):
Tratě nejsou technicky náročné, aby je
zvládnul každý, kdo alespoň trochu
jezdí na horském kole. 

Délka tratí je přijatelná a zazávodí si
zde opravdu úplně každý, od hobíků až
po trénované závodníky. Jezdí se po

zpevněných lesních cestách a v kaž-
dém okruhu lze využít krátké asfaltové
úseky k odpočinku či občerstvení.
Okruh měří 5,9 km a vede po původ-
ních závodních běžkařských tratích. 

Jede se pět okruhů (muži) / čtyři
okruhy (ženy), což je necelých 30 resp.
24 km. Pro opravdové hobíky je připra-
vena i zkrácená trať na 18 km. 

Jako na každých závodech, které po-
řádá TRI-CLUB Jablonec, budou i tra-
tě pro děti všech věkových kategorií. 

Více informací o závodě a možnost
přihlásit se najdete na webových strán-
kách pořadatele – www.triclubjablo-
nec.cz.

(end)Foto Václav Novotný
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■ Z knihovny 
Vratislavice nad Nisou 
Jedná se o poslední díl série
publikací mapující historii Vra-
tislavic. „Autor Marek Řeháček
se tentokrát zaměřuje na histo-
rii vratislavické kyselky, míst-
ních lázní a spolků. Zmiňuje
také známé rodáky a osobnosti,
jakými byli konstruktér auto-
mobilů Ferdinand Porsche, to-
várník Ignaz Ginzkey, architekt
Emilian Herbig či operní pěv-
kyně Paula Wolf-Schwind,“ in-
formuje o knize Zbyněk Duda,
ředitel knihovny v Jablonci nad
Nisou. Vydavatel a malíř Petr
Ferdyš Polda svými kresbami
doplňuje vyprávění autora. Za-
číst se či si knihu jen prolisto-
vat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od
osmé do osmnácté hodiny.

■ Poděkování
Poděkování oddělení JIP
Rád bych poděkoval kolektivu
oddělení JIP pod vedením pri-
máře P. Langa za vzornou péči
při mé hospitalizaci v červnu
tohoto roku. Mojmír Kaňka 

Ještě mezi námi žijí dobří lidé
Tímto bych ráda poděkovala li-
dem, kteří mi v úterý 25. 6. po-
mohli, když jsem omdlela na
autobusovém nádraží. Děkuji
paní, která mi poskytla vodu,
panu řidiči č. 681, který řídil
linku autobusu 106 kolem půl
jedenácté. Také paní, která mě
udržovala při vědomí, a muži,
jenž mě doprovodil až domu.
Jsem vám moc vděčná, děkuji. 

Natálie Justová

■ Krátce
Zápis do Ciskotéky
Soukromá hudební škola Dali-
bora a Zuzany Cidlinských – Cis-
kotéka zahajuje kurz výuky
hry na kytaru – zápis se usku-
teční ve čtvrtek 12. 9. od 14 do
17 hodin ve Spolkovém domě –
Floriánova ulice v Jablonci nad
Nisou. Vhodné pro začátečníky
a mírně pokročilé. Telefon 737
637 211.

Ragbisté zvou chlapce a dívky
Rugby club Griffins pořádá ná-
bor chlapců a dívek ve věku od
8 do 15 let. „Přijít mezi nás mo-
hou ročníky 2004–2011, a to
10., 24. a 26. září a 1. října na
malé hřiště do jabloneckých
Břízek,“ říká předseda klubu
Jiří Bártl. Nábor mladých rag-
bistů začíná vždy v 16 hodin.
Více na www.rugby-jabonec.cz

Jak se vám v Jablonci vystupovalo?
Krásně, koncert měl hezkou atmosféru a viděla jsem
známé tváře v publiku. Kromě mé rodiny a přátel tam
byl třeba můj trenér atletiky Jirka Preisler, se kterým
jsem se neviděla asi deset let. Jsem ráda, že vyšlo po-
časí, že přišlo tolik lidí a že se jim koncert líbil. 

Vracíte se do Jablonce ráda? 
Do Jablonce se vracím čím dál raději, procházím se
místy, ke kterým mám vztah, a i když bydlím už přes
deset let v Praze, kdykoliv přijedu do Jablonce, cítím se
tady doma. Je to tím, že tady mám rodinu, přátele, k to-
mu tu jsou lesy, příroda, čistý vzduch. Mám návštěvy
Jablonce spojené s odpočinkem, na chvíli se zpomalím
nebo úplně vypnu. Koncem června jsem třeba hostova-
la na Jazzovém festiválku v klubu EX, který pořádají
František a Dáša Kozderkovi, a tam jsem si hodně uvě-
domila, jak moc mi Jablonec chybí. 

Jak jste se dostala k jazzu?
Přes kapelu Jazz H Faktor. V roce 2005 jsem zvítězila
v jablonecké soutěži Rampa hledá Superstar. Tam si
Milana Havlíčková, která mě učila od mých šesti let na
piano, všimla, že zpívám, a doporučila mě Františkovi
Kozderkovi, který v tu dobu hledal do kapely zpěvačku.
V Jazz H Faktoru jsem se naučila jazzové standardy,
začala jezdit na Jazzovou dílnu do Frýdlantu, na kon-
zultace do Prahy. Ve všem mě hodně podporovali rodi-
če. K tomu jsem zpívala se školním big bandem na jab-
lonecké ZUŠ a v žákovské kapele Houda Band, kterou
vedl bluesman Bobby Houda. Po maturitě jsem šla do
Prahy na konzervatoř studovat muzikál, k tomu jsem

ale zpívala jazz a po muzikálu jsem šla na jazzovou
VOŠ Jaroslava Ježka. 

Co nebo kdo vás v tvorbě inspiruje?
Já jsem na piano v ZUŠce hrála nejraději Debussyho
a celkově je mi impresionismus velmi blízký, takže hu-
debně z něj dost vycházím. Pak taky hodně poslou-
chám vokální a instrumentální hudbu, nejen jazzovou.
Co se týče textů, netroufám si na psaní textů v angličti-
ně, tam sáhnu spíš po básních, které se mi líbí, aktuál-
ně to jsou Sara Teasdale či Emily Dickinson. V tvorbě
českých textů jdu buď po zvukomalebnosti, nebo čer-
pám ze svých příběhů a emocí a texty pak zhudebňuji.
Inspirací jsou mi i mí spoluhráči, a to jak v kvartetu či
kvintetu, tak ve Sketách. A taky můj osobní život, ten je
poslední dobou velmi inspirativní. 

Vloni na podzim vám vyšlo album Loving Season.
Můžete ho čtenářům trochu přiblížit?
Album je příběhem o lásce. Ne, že by písně vyprávěly
jedna za druhou, co se odehrálo, ale pokud si ho čtená-
ři pustí v klidu a celé v kuse, pak je hudba, emoce, tex-
ty a barvy povedou. Chtěla jsem vytvořit něco, co po-
sluchače zasáhne, dojme. Na albu jsou zhudebněné
básně Sary Teasdale, mé autorské písně, jedna skladba
Davida Dorůžky a dvě skladby Víta Křišťana. Kromě
kvartetu ve složení Vít Křišťan – piano, Jan Fečo – kon-
trabas a Marek Urbánek – bicí na albu hostuje náš
přední jazzový kytarista David Dorůžka a soubor Cla-
rinet Factory. Album sklidilo velký ohlas a zdá se, že
i posluchačům se líbí, a tak nám dělá velkou radost. 

Chystáte nějakou novinku?
Chystám natočit ve studiu jen smyčcový kvartet a hlas.
Vnímám to momentálně jako experiment a prostor
k dalšímu kreativnímu zkoumání a hraní si. Uvidíme,
jestli to povede k další desce. 

Kde vás můžeme v nejbližší době vidět a slyšet? 
V kvartetu 12. 9. U Staré paní v Praze, 20. 9. v Jazz
Clubu ve Slaném, 14. 10. v Jihlavě, v celé sestavě 26. 10.
na Přerov Jazz Fest, dále mám na podzim koncerty se
Sketami a Bárou Polákovou. Sledovat mě můžete na
www.martaklouckova.cz či na Facebooku a Instagra-
mu. A slyšet mě vlastně můžete i na Českém rozhlase
Vltava vždy první úterý v měsíci v pořadu Úhel posle-
chu, kde pouštím jazzové a a cappella projekty, které
mě baví. 

Doprovází vás tři hudebníci. Kdo v quartetu „velí“? 
Co se týče organizačních věcí, ty mívám na starost já,
takže instrukce, kde kdy být, co mít s sebou, jaké oble-
čení, dávám já. Ale to je spíš předávání informací, než
velení. Já jsem ráda, když samostatně myslíme a spo-
lečně konáme. A co se hudby týče, většinou se shodne-
me nebo se normálně domluvíme. Je mi s nimi hezky. 

Krásné šaty, ve kterých vystupujete, si vybíráte
sama?
Buď si je vyberu sama nebo si je nechám šít od Lenky
Hájek Kristiánové. Má značku Divej, a teď nově i Zírej,
a je moc šikovná. 

Adéla Říhová

Marta Kloučková
Čerpám ze svých příběhů a emocí

■ Tvář Jablonecka

Marta Kloučková je multižánrová zpěvačka, textařka a skladatelka působící na české
jazzové scéně. Jablonecká rodačka začínala s hudbou na Základní umělecké škole
v Jablonci. V srpnu vystoupila se svým kvartetem na letní scéně Eurocentra v rámci
hudebního festivalu Jablonecké tóny. 

Foto archiv Marty Kloučkové
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Třídenní Setkání seniorů v Jablonci
Tradiční Týden seniorů, který se konal mi-
nulý rok již po osmnácté, se letos promění
v novou akci s názvem Setkání seniorů. Ten
navazuje na tradici, která vždy zaručovala
nejen bohatý, ale i kvalitní program. 

Hotel, Uzel a cukety, co tato slova spojuje? Přeci
letošní bohatý program, který nabídne výlet, be-
sedu a taneční odpoledne s ochutnávkou. „Ve
středu 2. října pojedou senioři na výlet, cíl bude
upřesněn během září. Druhý den, tedy ve čtvrtek
3. října, do Jablonce přijede Radim Uzel a před-
staví nám svůj nadčasový a originální pohled na
život. V pátek 4. října se uskuteční v sále Hotelu
Praha kouzelné taneční odpoledne doplněné
ochutnávkami a soutěžemi v rámci Cuketo-
braní,“ nastiňuje program Lucie Kocourková
z oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu.

Program Setkání seniorů
2. 10. /středa/ – VÝLET SENIORŮ 
Cíl a rozpis zastávek bude upřesněn během

září na webových stránkách města. Přihlášky
od 12. září od 8.30 hodin na tel. č. 728 616 492

3. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin – RADIM UZEL
Přednáška a beseda v kině Junior. Vstupenky
k dostání v pokladně Eurocentra, v předprodeji
od 18. 9. 2019. Vstup volný – kapacita omezená!

4. 10. /pátek/ 15.00 hodin – CUKETOBRANÍ
Ochutnávky, soutěže a taneční odpoledne
v Hotelu Praha. Přihlášky od úterý 17. září od
8.30 hodin na tel. č. 728 616 492. K tanci hraje
Swingový orchestr Vladimíra Vláška. Vstup vol-
ný – kapacita omezená! 

Setkání seniorů pořádá statutární město Jablo-
nec nad Nisou ve spolupráci s Centrem sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. (end, lk)

Jablonecké tóny míří do finále
Hudební festival Jablonecké tóny, který za-
čal na konci května, se pomalu, ale jistě blí-
ží ke svému konci. Cyklus koncertů českých
i mezinárodních interpretů skončí koncer-
tem na mole jablonecké přehrady 13. září.

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
připravuje koncert souboru Musica Florea, kte-
rý doprovodí dětský pěvecký sbor Iuventus,
gaude! Akce začíná ve 20 hodin. V případě ne-
příznivého počasí se bude konat v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. 

Hudební tóny každou prázdninovou středu
zaplavily Mírové náměstí. Velký ohlas sklidil
koncert slabozrakého hudebníka, zpěváka
a autora Martina Rouse. „V Jablonci jsem hrál
poprvé. Hrálo se mi dobře a lidé byli strašně
milí,“ zhodnotil atmosféru na náměstí Martin
Rous. 21. srpna v rámci festivalu vystoupil
Jaroslav Hutka. 

Z Ostravy rovnou do Jablonce
Čtvrteční koncerty na letní scéně Eurocentra
patřily zahraničním kapelám. Konaly se v rám-
ci už tradičního cyklu Jablonecké kulturní léto.

Svoji českou premiéru si tu odbyla například
chilská skupina Pascuala Ilabaca y Fauna, kte-
rá jablonecké publikum svým vystoupením
v pozitivním slova smyslu doslova ohromila. 

Velký potlesk sklidila také haitská zpěvačka
Moonlight Benjamin, která do Jablonce zamíři-
la přímo z festivalu Colours of Ostrava. „Pro mě
jedna z nejlepších kapel letošního ročníku
Colours. Neuvěřitelné, že o den později byla na
festivalu Jablonecké tóny zadarmo, v luxusních
podmínkách, v pohodě a bez tlačenic. Poklona
a díky všem, kteří do Jablonce vozí světovou
muziku,“ komentoval Zbyněk Cyhelský kon-
cert na Facebooku festivalu.

Letní scéna Eurocentra hostila i nedělní kon-
certy. Vystoupili zde například američtí Rapid-

grass nebo jablonecká rodačka Marta Kloučko-
vá se svým quartetem, se kterou si můžete
v tomto čísle Jabloneckého měsíčníku přečíst
i rozhovor. Na své si přišli také milovníci vážné
hudby na úterních koncertech v jabloneckých
kostelech v rámci cyklu Jablonecké kostely
otevřeny. 

Koho byste chtěli vidět a slyšet vy?
Stále platí, že můžete posílat své návrhy a tipy,
kdo by mohl vystoupit na festivalu Jablonecké
tóny v roce 2020. Můžete je zasílat na e-mailo-
vou adresu rihova@mestojablonec.cz nebo pro-
střednictvím Facebooku Jablonecké tóny. Více
informací o festivalu najdete také na www.jab-
lonecketony.cz. (ař)

Vystoupení ZUŠ, foto Radka Baloghová

Jan Gottwald a Lukáš Pospíšil, foto Petr Zbranek

Pascuala Ilabaca y Fauna, foto Ivana MošnováMoonlight Benjamin, foto Ivana MošnováJaroslav Hutka, foto Petr Zbranek

Foto archiv Radima Uzla
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Centrum Kašpar zve na workshop
Centrum Kašpar každý rok v srpnu vyzve lidi,
aby ušili tašky, kabelky, vaky, pytlíky nebo
baťůžky. Loni se sešlo více jak 550 originál-
ních kousků. V listopadu pak tašky zpeněží-
me na benefici Kašparovo taškaření. Výtěžek
pomůže dalším lidem na cestě k dobré prá-
ci. Ušít tašku a poslat ji do Centra Kašpar
může každý až do 15. 11. 2019.

V rámci benefice Ušij tašku a zaměstnej člově-
ka pořádá Centrum Kašpar šicí workshop pod
vedením zkušené švadleny. Jste začátečníci
a chcete se naučit šít? Nebo už nějakou dobu ši-
jete a uvítáte tipy a triky na vylepšení vaší tech-

niky? Přijďte na workshop, naučte se šít a po-
máhejte s námi. 

„Rádi bychom navázali na úspěšný loňský ši-
cí workshop a vytvořili tak tradici, která lidi
spojuje při dobré věci. A proto srdečně zveme
na šicí workshop, který se koná v pondělí 16. 9.
od 16.00 a v úterý 17. 9. od 10.00 v Centru
Kašpar, v ul. Dvorská 9,“ zve Petra Nyplová.

Neváhejte si své místo u šicího stroje rezervo-
vat na e-mailové adrese: petra.nyplova@centrum-
kaspar.cz. Workshop je zdarma. Připraveny jsou
šicí stroje, krásné látky i občerstvení! 

(red)

Medailové žně RK Dragons
Oddíl RK Dragons Jablonec nad Nisou za-
zářil na Mistrovství Evropy dračích lodí ve
španělské Seville. 

Do nabitého startovního pole v čele s kanoistic-
kými velmocemi ověnčených tituly ME i MS
z Ruska, Německa a Ukrajiny a dalších jede-
nácti států vyrazil jablonecký tým bojovat ve
třech kategoriích. Premiér mix 20 lodí, premiér
Open a Women malých 10 lodí. Závodilo se na
tratích 200, 500 a 2 000 metrů, kde se krátké tra-
tě jedou po sedmi lodích na vybojkovaných
drahách. 2 000 metrů se jede intervalově na
500metrovém oválu se třemi otočkami. „Po nád-
herných soubojích se naše ženy staly poprvé
mistryněmi Evropy na malých lodích, a to hned
dvakrát, na tratích 500 a 2 000 metrů, a k tomu
přidaly druhé místo na 200 m. Velká mixová
posádka pak přidala 4. místo na 2 000 m, kdy ji
od bronzu dělil pouze dračí vous a 5. a 7. místo
na krátkých tratích,“ říká Tomáš Svolinský.

„Před první jízdou jsme si moc nevěřily,
i když se jednalo o naši nejsilnější, tedy dlou-

hou trať. Před dvěma lety nad námi Němky vy-
hrály rozdílem třídy a nyní se přidaly i soupeř-
ky z východu. Ale měly jsme dobrý los a jely
druhé hned za Nackerdrachen a stahovaly jsme
je v každé obrátce. Pak jsme jen doufaly, že za
námi nedošlo k nějakému zásadnímu trháku.
V cíli jsme byly první a je to nepopsatelný pocit
být poprvé mistryněmi Evropy. Slzy radosti
jsme měly v očích všechny. Nejvíce nás těší ví-

tězství na 500 metrech. Je to zrádná vzdálenost
a nejbolavější. Také to bylo vítězství velmi těs-
né, dlouho nepotvrzené a naprosto nečekané.
Rovněž nejvíce oplakané. Ječely jsme jak malé
holky a stále nevěřily, že se to povedlo. Myslím,
že jsme udolaly soupeřky psychicky a všem bu-
de ještě dlouho znít v uších písnička Mám od
pambíčka boky jako skříň, kterou jsme zpívaly
v marshalingu před nástupem do každé jízdy,“
popsala závody a pocity členka jablonecké po-
sádky Klára Šubrtová Dražanová.

Jablonečtí muži na malých lodích moc nejez-
dí, a tak 6. místo na 2 000 m v tak nabité konku-
renci příjemně překvapilo. „Letos náš oddíl osla-
ví 10 let a výsledky z ME jsou tím nejlepším
možným začátkem oslav. Chtěl bych poděkovat
všem členům za skvělou reprezentaci oddílu
i města Jablonce nad Nisou a všem fanouškům
za podporu,“ děkuje Svolinský.

RK Dragons do konce sezony absolvuje ještě
tři závody Českého poháru, MR v Račicích
a některé MS národních posádek v Thajsku. 

(end, ts)

Jablonecká sportovní neděle potřetí
Třetí ročník Jablonecká neděle se uskuteční
v neděli 8. září na tradičních místech, na
parkovišti před městskou halou a plaveckým
bazénem, na jeho sluneční louce a v okolí
jablonecké přehrady. 

Jde o náborovou prezentaci sportovních oddílů,
kteří působí v katastru statutárního města

Jablonec nad Nisou. „V letošním roce se účast-
níci mohou těšit na dětské trampolínky, lezec-
kou stěnu z Makaku nebo dračí loď. Na spor-
tovní neděli se představí až 30 subjektů, které
dětem a rodičům nabízí celoroční sportovní vy-
žití všech směrů,“ informuje Michaela Mar-
ková z pořádající společnosti Sundisk. Týmové
i individuální sporty si může každý příchozí

u stanoviště vybraného klubu vyzkoušet, popří-
padě se na cokoli zeptat. 

„Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení
a zázemí k posezení, soutěže o hodnotné ceny
a ukázky dovedností vodní záchranné služby,“
slibuje Michaela Marková. 

(end, mm)

Foto Martin Bauer ml. Foto Martin Bauer ml.

Foto archiv Centrum Kašpar

Foto archiv RK Dragons Jablonec nad Nisou
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■ Ohlédnutí
Prázdniny plné výletů
K letním prázdninovým senior-
ským aktivitám patřily bezesporu
i výlety. Senioři ČR si zvolili napří-
klad Čertův kámen a rozhlednu
Bramberk. Podívali se na Anen-
skou sklářskou pouť na Jizerce,
kde je po celou dobu doprovázelo
krásné letní počasí. Dalšími výlet-
ními cíli byla i chata Proseč, odkud
je výhled na Ještědský hřeben, tak
i Císařský kámen. 

Zážitky mají i členové Dia clubu
senior. Jejich výlet začal odjezdem
tramvají do Vratislavic a pokračoval
procházkou přes koupaliště a síd-
liště směrem k Zámecké konírně,
kde byl pro členy zajištěný oběd.
Dia club senior si zajistil i exkurzi
do firmy, která se specializuje na
šperky s příběhem. Zkušenost to by-
la zajímavá, protože majitelka firmy
seznámila posluchače s postupem
při zpracování kamenů a celko-
vým postupem výroby šperků. 

Klub jabloneckých seniorů se
vypravil v úterý 30. července do
Doudleb. Cesta byla pohodlná, ale
dlouhá, přesto za to stála díky pro-
hlídce zámku. Už při příchodu se-
nioři obdivovali kobercová sgrafita
na zdech, která jsou světovým uni-
kátem. Všechny překvapil příchod
majitele zámku a jeho vstřícné
přivítání členů klubu. Po ukončení
prohlídky poradila průvodkyně se-
niorům, aby dojeli ještě dvě za-
stávky vlakem do Potštejna, kde
mohli vidět zříceninu hradu. 

V rámci projektu Jablonecký
škrpál, kdy senioři sbírají v součtu
100 kilometrů, se zájemci vydali
například na Frýdlantsko, na bájnou
horu Říp, na Českolipsko k Ma-
nušickým rybníkům, do Českého
ráje i k sousedům do německé Žita-
vy. 

Klub seniorek při ČSŽ uspořádal
18. června autobusový výlet. Na
soukromém zámku Jemniště si se-
niorky prohlédly salony a kapli, ve
venkovní expozici pak rosaria,
skalky a zvěřinec. Další zastávkou
byl zámek ve Vlašimi a s ním spojená
nenáročná procházka zámeckým
parkem, kde byl k vidění Čínský
pavilon, Starý hrad i Vlašimská
brána. Z výletu se všichni vraceli
spokojeni a s přáním dalších tako-
vých povedených výletů. TJ Kardio
v letních měsících absolvovalo
8 krásných výletů o celkové délce

přes 50 km. Trasy vedly jak Jizer-
skými horami, tak i Krkonošemi,
dále Riegrovou stezkou, Hejnickou
oblastí, okolím Hrádku nad Nisou
a Českým rájem. Na začátku září
absolvují členové Kardia soustře-
dění na Šumavě se zaměřením na
turistiku a aktivní odpočinek.

(ik)

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

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

V týdnu od 30. září se v Jablonci
nad Nisou připravuje Setkání senio-
rů. Ve středu 2. října je pro seniory
připravený výlet. Následně ve čtvr-
tek 3. října bude v kině Junior před-
náška od MUDr. Radima Uzla.
Setkání seniorů vyvrcholí v pátek
4. října v Hotelu Praha, kde bude
nachystané takzvané Cuketobraní.
Příjemné setkání seniorů se soutě-
ží o nejlepší kulinářský výrobek
z cukety bude doprovázet Swin-
gový orchestr Vladimíra Vláška.
Podrobnosti k celému programu
budou včas oznámené. (lf)

KS Kokonín
Jedním z pěti klubů seniorů v Jab-
lonci nad Nisou je Klub seniorů
Kokonín, který se nachází v krás-
né vile v Kokoníně, v ulici Slunná.
Senioři se v něm mohou scházet
volně bez nutnosti registrace nebo
členského poplatku. Mohou tam
přijít i senioři z blízkého okolí, což
platí pro všechny ostatní kluby se-
niorů v Jablonci nad Nisou. Se-
nioři a seniorky se schází pravi-
delně ve středu od 13.30 hodin

v takzvaných „kavárničkách“. Jedná
se o setkání, vzpomínání a povídá-
ní si o příjemných chvilkách a zá-
žitcích. Specifikací KS Kokonín je
to, že s oblibou oslavují narozeniny
všech členů klubu. Výhodou klubu
je zahrada s altánem. Během léta
se tu klubisté schází například při
grilování. (km)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945
3., 10. a 17. 9. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení na židlích – velký sál CSS.

17. 9. /úterý/ 
Výlet – informace u vedoucí klubu.

26. 9. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna – velký sál CSS.

Dia club senior
Informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
10., 17. a 24. 9. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu.

26. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
4. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Program na září a měření KT, po-
vídání a promítání fotografií z prázd-
ninových vycházek, 
přihlášky na zájezd 9. října do Ně-
mecka – velký sál CSS.

14. 9. /sobota/ 8.15 hodin 
Semilský pecen – průvod městem, 
slavnosti na Ostrově, odj. z AN Bus
101 směr Rychnov.

18. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS. 

25. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Program na říjen, měření KT –
velký sál CSS. 

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel. 605 535 987
3. 9. /úterý/ 7.30 hodin 
Výlet do Skanzenu v Přerově n. L.,
Ostré a Nymburku. Bližší info p.
Niklová, tel. 602 630 913.

Foto Dia club senior

Foto KJS

Foto TJ Kardio Foto Senioři ČR
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. září 1919, 239, strana 1, 4, 6, 8, V
Vídeň. Mírová smlouva s Deutsch-Österreich
má být předána 2. září. 

Revoluce v Černé Hoře. Srbové chtějí povstání
potlačit. Železniční spojení mezi Virbazarem
a Antivari je přerušeno.

Německo. Lipský veletrh. První mírový veletrh
byl včera otevřen. Na výstavní haly je mohutný
nápor návštěvníků. Země dosavadních nepřátel
spolu obchodují pomocí neutrálních zemí.

ČSR. Nové tisícovky, které se tisknou v Americe,
mají být dodány 15. října. Tisknou se na papír
vynikající kvality. Desetikorunové a dvacetiko-
runové bankovky podle návrhů Alfonse Muchy
jsou také v tisku.

Pasíři, pozor! Kdo chcete navštívit lipský vele-
trh – k dispozici je výstavní adresář v kanceláři
sdružení pasířů.

Pozor! Recept na chutný bílý chléb ke kávě.
Kupte v městské prodejně 1 kg křížal za 4 K.
Křížaly uvařte, sceďte, rozsekejte, posypte cuk-
rem a nechte odpočinout 2 hodiny. Zadělejte
sladké kynuté těsto, do jedné poloviny vložte kří-
žaly. Obě těsta nechte kynout. Pak první vložte
jako roli do druhého a nechte kynout další ho-
dinu. Potřete vejcem a upečte. Na tři chleby potře-
bujete 1 1/4 kg americké mouky, 80 dkg křížal,
6 dkg tuku, 2 vejce, 30 dkg cukru, 6 dkg droždí.

Občané, pozor! Každý pekař je povinen na
požádání převážit koupený chléb a případnou
chybějící váhu dodat v krajících.

Čtenáři nám píší. Jablonec. Trápení s telefo-
nem. Všechny naše meziměstské hovory jsou
směrovány přes Liberec. Přímého spojení s Pra-
hou se dosud nepodařilo dosáhnout, takže mu-
síte několik hodin čekat, i marně, pokud si ho-
vor nepřihlásíte jako spěšný. Je nutné zjednat
nápravu, vždyť nemůžeme měsíčně platit tisíce
korun za spěšné hovory. Obchodník.

Inzerát. Koupím větší množství perlí a rokajlu.
Nabídky včetně vzorků s cenou a množstvím
zašlete do redakce pod značkou Okamžitě. 

Inzerát. Brzy vyjde kniha Učte se česky! pro
německé děti. Praktický úvod do českého jazy-
ka. J. Kočí, Praha II/135. Cena 3 K, s poštovným
3 K 60 h.

Inzerát. Pozor! Jablonecké zboží! Pasíři a vý-
robci skla! Koupím okamžitě a platím hotově
ihned. Kamil Zasche, Podhorská 76.

9. září 1919, 246, strana 3, 5, V
Praha. Ministr Klofáč a revolucionářka Brež-
kovskaja, přízviskem Bábuška revoluce, se se-
šli na Žofíně na oslavě, pořádané na její počest.
Klofáč ve svém projevu zdůraznil, že Německo
už dosáhlo 90 % své předválečné produkce, ale
Češi jsou zatím na 40 %.

Jablonec. Divadlo uvádí v září hry Katuška
z Heilbronnu, Zvony cornevillské a premiéru
operety s pohostinským vystoupením slečny
Emmy Ullrichové Hanička jde tančit.

Lesní divadlo na Proseči hraje v neděli 14. zá-
ří lidovou hru Řezbář z Oberammergau.

10. září 1919, 247, strana 1, 2, R
Praha. Slečna Dr. Alice Masaryková složila svůj
mandát v Národním shromáždění z důvodu prá-
ce v Červeném kříži, která jí zabírá veškerý čas.

Desná. Zatčení organizované bandy zlodějů.
Anonymní udání objasnilo krádež z 2. na 3. 9.
Ukradeno bylo 5 pytlů americké mouky, 1 pytel
fazolí, 13 kg máku a 30 kg medu z komunální-
ho skladu. Potraviny měly být rozděleny mezi
nemocné a staré lidi a těhotné ženy. Členové
bandy Johann a Rudolf Rennerovi, Hugo Schier
a Alfred Bartel spáchali ještě mnohé další krá-
deže – například ukradli kozy z chléva pana
Rummlera a prádlo v Hutní hospodě. O odhale-
ní se přičinil zejména strážmistr Ernst Fridrich. 

13. září 1919, 250, strana 3, V
Jablonec. Kino Metropol uvádí dvoudílný de-
tektivní film Lupič ve fraku se známými vídeň-
skými herci. Kino Fortuna uvádí druhý díl fil-
mu Hyeny vášně, který je ještě zajímavější než
první. 

16. září 1919, 253, strana 1, 4, V
Vídeň. Německo-česká vláda (Deutschböhmen)
byla rozpuštěna. Zemský hejtman Dr. Rudolf
Lodgman se stěhuje zpět do Čech. Uvažuje o sjed-
nocení německých občanských stran v ČSR.

Rýnovice. Koncerty v kostelích jsou teď mo-
derní. Proto se rozhodl zdejší regenschori pan
Adolf Rössler povolat do rýnovického kostela

umělce z Liberce a Vratislavic. Zdejší varhany
jsou ovšem zcela nedostatečné. Městský varha-
ník z Liberce, pan Anton Keil, zahrál Bachovu
fugu G moll, houslista pan Dörr zahrál Raffovu
Kavatinu, zazpívali pan Willy Pinsker a dámy
Ilse Hackerová a Grete Wanderová. Koncert měl
dobrou návštěvnost, kostel však nebyl přeplněn.

17. září 1919, 254, strana 2, 3, R, V
USA. Jak přišel Carnegie k penězům? Jeho
první mzda byla 1 dolar a 20 centů, a to za týden
tvrdé otrocké práce jako 12letý přadlák. Poté
pracoval jako obsluha parního kotle, potom ja-
ko poštovní políček. Lepší mzdu – 100 dolarů –
získal jako zručný telegrafista. Pak se stal sek-
retářem inspektora na pennsylvánské železnici.
Ten mu nabídl 10 akcií firmy Adam Express Co.
Poradil se s rodinou, vzali si hypotéku na dům
a akcie koupili. V úžas ho uvedly první divi-
dendy: nebyly to vydělané peníze! Pak si však
na bezpracné zisky zvykl. Seznámil se s vyná-
lezcem železničních spacích vagonů a založil
s ním firmu, kterou později převzal Pullmann.
Za další zisky založil obchod se železem, který
prodal ocelářskému trustu. V letech 1874–1884
se stal ocelovým králem a v roce 1901 byl nej-
bohatším soukromým podnikatelem světa! Na-
rodil se 24. 11. 1835, zemřel 11. 8. 1919.

Jablonec. Novým primářem v jablonecké ne-
mocnici se stal Dr. Richard Menzel. Na novém
působišti jej uvítal okresní hejtman pan Dr. von
Medinger.

18. září 1919, 255, strana 5, 6, V
Praha. Zákaz pálení slivovice. Letošní úroda
švestek stačí sotva pro běžnou spotřebu!

Praha. Školský úřad nařizuje umístění por-
trétů TGM v ředitelnách, konferenčních míst-
nostech a ve všech učebnách.

30. září 1919, 267, strana 8, V
Inzerát. Okamžitě přijmeme pracovitého sa-
mostatného expedienta perlí s všeobecnými zna-
lostmi, dále rychlého baliče a poslíčky, jakož
i pracovitá děvčata do oddělení výroby perlí.
Firma Jakob Jeiteles a syn.

Inzerát. Děvče do obchodu na místo vzorkař-
ky bižuterie přijme Adolf Simm, Goethova 9.

Inzerát. Obchodník hledá pěkně zařízenou
místnost v Údolní nebo Lovecké ulici. Značka
Klidný nájemník z dobré rodiny.

R- ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

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

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

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

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. září 2019. Vyhodnocení
každého kola proběhne losováním ze správ-
ných odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.

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

v Jablonci nad Nisou na Dolním náměstí je od
roku 1933 sídlem knihovny. Předtím tato budo-
va sloužila také jako hlavní pošta.

Výhercem prázdninového kvízu je Jakub Pe-
čenka. Gratulujeme.

Otázka na září
Starý secesní vodojem na Dobré Vodě prošel
v nedávných letech nákladnou rekonstrukcí. Ta
si v roce 2016 vysloužila cenu odborné poroty
v rámci akce Má vlast cestami proměn. Vodo-
jem sloužil svému účelu do:
a) druhé poloviny 20. století
b) první poloviny 20. století
c) druhé poloviny 19. století

Tisíc korun československých z roku 1919
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Jablonecké Muzeum skla a bižuterie pořádá
v sobotu 7. září od 9 hodin tradiční Sklářské
slavnosti na Kristiánově.

Vidět mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak
se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných
figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat
foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižute-
rie či různých módních doplňků můžete pouze
a jedině na Kristiánově. „Zde se opět po roce
bude konat Sklářská slavnost s nabídkou nejen
skleněné krásy, ale také s ukázkami různých
řemesel, ručně vyráběného zboží a živým do-
provodným programem pod širým nebem,“ ří-
ká pořadatelka Marie Víšková z jabloneckého
Muzea skla a bižuterie.

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dí-
len, na kterých se mohou návštěvníci zapojit do

společné výroby skleněné mozaiky s vyobrazením
lišáka jako symbolu Liščí boudy nebo mohou
vyrábět bižuterní kameny u Kopalova mačkad-
la a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků,
či ušít originální šperk z drobných perliček. „Na
děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna,
který letos slíbil slavnost navštívit osobně. Ti
největší odvážlivci si mohou, pod dozorem
Horské služby Bedřichov, vyzkoušet slaňování
přes Kamenici anebo jízdu na koni,“ informuje
Víšková.

Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní program
pak od 9.30 uctěním památky zakladatele
sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na
místním hřbitově a následnou mší. „V kultur-
ním programu se budou celý den střídat folk-
lorní soubor Nisanka a Čmukaři z Turnova
s pohádkou pro děti i dospělé,“ zmiňuje další
programovou nabídku Marie Víšková. V poled-
ne zazpívají Zlatý holky, jež vystřídá Katastro-
fální předpověď počasí se svými jarmarečními
zpěvy. Probíhat budou také komentované pro-
hlídky expozicí i celou osadou vedené muzejní-
mi kurátory.

Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze
pěšky po turistických cestách z Janova nad
Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu
nebo na kole po značených cyklotrasách. Auta
mohou využít parkoviště v Bedřichově a v Hra-
běticích. (mv)

Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září
probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma. 

Program:
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele sklářské

osady na lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého

Panského domu
11.00 Folklorní soubor Nisanka 
11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“

– Čmukaři Turnov 
12.00 skupina Zlatý holky 
13.00 Folklorní soubor Nisanka 
13.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“

– Čmukaři Turnov 
14.00 Katastrofální předpověď počasí

– jarmareční zpěvy
14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“

– Čmukaři Turnov 
15.00 Folklorní soubor Nisanka 

Sklářskou slavnost navštíví čaroděj Tamann

■ Jablonecké maličkosti XXXIX.

Úplně nejradši mám maličkosti, na které
mne upozorní vnímaví kolemjdoucí. Obvyk-
le najdou nějaký nevysvětlený detail na fasá-
dě jabloneckých domů a hledají odpověď na
otázku, proč zrovna tento symbol zdobí ten
který dům. Proč je na něm válečný kříž, po-
stava sedícího Buddhy či naposledy třeba
včelí úl. 

Vyvolají tak ve mě velmi rychle vlčí touhu lov-
ce: začnu hned listovat vlastivědami, starými
adresáři, složkami obrázků a fotografií, pátrám
i v mapách a sčítáních lidu. Hledám odpovědi
v souvislostech a někdy – je-li to nutné – i ve
spekulacích. Někdy jsou odpovědi nenalezitel-
né, jindy zase až překvapivě prosté…

Oslovila mne nedávno e-mailem jedna zvída-
vá Jablonečanka s dotazem, proč je na domě č.
644/7 na Dolním náměstí symbol úlu, na němž
sedí hned tři včely. Ten motiv jsem
znal, ale nikdy mne nenapadlo pátrat
po tom, proč se ocitnul zrovna nade
dveřmi tohoto domu. Ve společnosti
nahých postav muže a ženy, držících
vázy s květinami, jejichž zpracování je
stylově někde na pomezí pozdní secese
a art deco. Úl navíc z obou stran ohra-
ničují dva iónské sloupy, snad aby do-
jem ušlechtilosti antického střihu byl
dokonalý.

Člověka, který se symbolickými mo-
tivy na fasádách domů hlouběji neza-
bývá, napadne napoprvé zcela přiroze-
ně, že v domě mohla být prodejna me-
du či včelařských potřeb. Nebo alespoň
patřil někomu, kdo včelaření miloval
natolik, že pod motivem starého slamě-
ného úlu homolovitého tvaru toužil
chodit každodenně domů. Ovšem ti, co

o fasádních symbolech vědí alespoň trochu, ve-
dou své myšlenky úplně jiným směrem: tento
typ včelího úlu je totiž tradičně používán jako
symbol spořivosti. Koneckonců podobný je
v Jablonci nad Nisou i na podstavci alegorické
sochy představující průmysl a obchod a stojící
přímo před radnicí. Symboly spořivosti byly na
přelomu 19. a 20. století používány téměř vý-
hradně na domy, v nichž působily spořitelny,
kampeličky či malé banky. 

A tak bychom i v domě s úlem a třemi včelami
na Dolním náměstí v minulosti našli lidovou
záložnu. Konkrétně šlo o pobočku pražského fi-
nančního ústavu Kreditanstalt der Deutschen
čili Úvěrový ústav Němců. Šlo o družstevní
ústav zřízený roku 1911 Svazem Němců a slou-
žící především jako podpora ekonomického
rozvoje německých obyvatel velkých českých
měst. Později se ovšem pobočky rozšířily do

všech míst s německým obyvatelstvem v Če-
chách, především v pohraničí. Družstvo mělo
za první republiky téměř třicet tisíc vlastních
členů, jeho činnost se nějakým způsobem dotý-
kala celého milionu lidí a v roce 1929 spravo-
valo kapitál větší než půl miliardy tehdejších
československých korun. 

Jablonecká pobočka záložny vznikla 19. listo-
padu 1920 a následně byly zřízeny i její další
expozitury v obcích jizerskohorského podhůří
– ve Smržovce, Josefově Dole, Janově nad Nisou
a Desné. Za sídlo byl již v roce 1920 zvolen dům
na Dolním náměstí č. 7, který tehdy patřil Marii
Pilz. Stavba byla upravena pro potřeby finanč-
ního ústavu pod vedením ředitele Otto Schu-
bertha vcelku nenáročně a pouze zčásti. Bohu-
žel doposud netušíme, který z architektů byl
tvůrcem úprav, korunovaných novým motivem
úlu nade dveřmi. Navzdory hospodářské krizi

se družstevnímu podniku dařilo a do
prostor na Dolním náměstí se již po pár
letech nevešel. Ve třicátých letech 20.
století si proto pořídil nové sídlo v po-
době mohutné moderní budovy v Pod-
horské ulici č. 2. Tu postavil v letech
1931–1932 architekt Arthur Corazza
podle upraveného návrhu architekta
Adolfa Foerhra. Do něj pak Kredit-
anstalt der Deutschen přesunul svoje
jablonecké pracoviště. Nevydrželo tu
dlouho; po válce družstvo zaniklo
a dům sloužil potřebám sekretariátu
Komunistické strany Československa;
dnes je v něm sídlo jabloneckého fi-
nančního úřadu. Připomínkou zašlé
prosperity lidového úvěrového ústavu
v Jablonci je tak dnes již jen onen úl se
třemi včelami na fasádě domu č. 7 na
Dolním náměstí. Marek Řeháček

Včelí úl na Dolním náměstí

Kresba Petr Ferdyš Polda

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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Andělé na Jablonecku pomáhají osmý rok
Nadace Dobrý anděl podpořila na Jablonec-
ku 126 dětí a 101 rodičů ze 60 rodin. Dobří
andělé dlouhodobě podporují rodiny s dět-
mi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiná
vážná onemocnění. Pravidelnými finanční-
mi příspěvky jim pomáhají překlenout těžké
životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabili-
tací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmír-
nit dopad vážného onemocnění také na souro-
zence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka
nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím
dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po
celé České republice. „I když peníze nikdy ne-
vynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí
se ono díky financím z nadace vzdát například
oblíbeného kroužku nebo může vyrazit s ka-
marády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Za necelých osm let fungování nadace podpoři-

li Dobří andělé na Jablonecku desítky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste.
„Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potý-
ká s onkologickým onemocněním, podporuje-
me každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůz-

nějšími vážnými onemocněními či kombinova-
nými postiženími. Pomoc je v těchto případech
dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Procház-
ková.

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit,
si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání
pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh
konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na strán-
kách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci
a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“
popisuje způsob, jak se zapojit do pomáhání,
ředitelka nadace. „Pro rodiče představuje pod-
pora Dobrých andělů v takto těžké situaci po-
moc nejen finanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější, a mo-
hou se tak více věnovat tomu, co je důležité,“
uzavírá Šárka Procházková. Všechny informace
najdete na www.dobryandel.cz. 

(red)

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli 
Dobří andělé, foto Andrea Sovová

Mezinárodní titul 
Ekoškola
V úterý 18. června 2019 si Základní škola Li-
berecká 31 převzala v Senátu PČR z rukou
senátorky Jaromíry Vítkové a senátora Vác-
lava Chaloupky mezinárodní titul Ekoškola. 

Ocenění získala jablonecká základní škola za
dlouhodobou práci v ekologickém programu,
který pomáhá žákům a učitelům vytvořit ze
školy příjemnější a k přírodě bližší místo k ži-
votu. 

„Titul Ekoškola získalo letos 24 mateřských,
41 základních a středních škol. Žáci se v těchto
školách učí o environmentálních tématech
a zároveň sami usilují o minimalizaci odpadů,
úspory energie či vody a zlepšují prostředí své
školy i jejího okolí,“ informuje Petra Nosková,
zástupkyně ředitelky oceněné školy.

Mottem letošního ročníku Ekoškola je jedna
z cest k motivaci nové generace. (red)

Návštěva žáků z Jablonce
v Kaufbeuren 
Ke konci školního roku navštívila skupina
žáků ze ZŠ Liberecká partnerskou školu
v Kaufbeuren v Německu. Výjezd se uskuteč-
nil za finanční podpory Česko-německého
fondu budoucnosti.

Během pobytu byli přijati primátorem města
Kaufbeuren, žáci partnerské školy je provedli
městem Kaufbeuren a čtvrtí Neugablonz, spo-
lečně navštívili zámek Neuschwanstein. Pobyt
ukončili na školní zahradě při společném grilo-
vání a sázení stromu přátelství, jak jinak než
jabloně. Někteří žáci budou tvořit základ skupi-
ny, která v příštím roce přivítá žáky z Německa
v ZŠ Liberecká. 

(red)

Nezakopni o paragraf 
Jablonec získal účelovou dotaci přesahující
30 tisíc korun z Dotačního fondu Liberec-
kého kraje. Finance jsou určené na projekt
prevence kriminality nazvaný Nezakopni
o paragraf 2019, který probíhal od dubna do
září.

„Prostřednictvím projektu Nezakopni o para-
graf 2019 jsme chtěli pomoci dětem, které se
dostaly do střetu se zákonem, těžko se začleňu-
jí nebo mají problémy výchovné,“ říká náměs-
tek primátora pro oblast sociální, zdravotní
a humanitní David Mánek a dodává, že vše vedlo
ke snížení rizikového chování a recidivy dětí. 

„Náplní projektu byly tři půldenní a jedna tří-
denní akce od dubna do září tohoto roku.
Během nich se děti zajímavou formou zážitků
seznamovaly se společenskými normami i zá-
kony. Cílem bylo vtáhnout děti do témat z ob-
lasti trestního práva a budoucího povolání, popř.
uplatnění se na trhu práce. Navíc měly možnost
se zamyslet nad žebříčkem svých hodnot,
probrat vzájemné vztahy mezi vrstevníky a po-
znat vhodnější vzorec chování,“ popisuje pro-
jekt Nezakopni o paragraf 2019 vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí Radka Němeč-
ková.

Celkové náklady projektu byly necelých 52
tis. korun, dotace z Dotačního fondu LK, z pro-
gramu Prevence kriminality činila 34 tis. ko-
run, zbylých necelých 18 tisíc vyplatil Jablonec
z městské kasy. 

(red)

Realizace projektu je podpořena z rozpočtu
Libereckého kraje.

■ Aktuality

Foto archiv ZŠ Liberecká

Foto archiv Petry Noskové
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■ Došlo do redakce
Návštěva partnerského města
Jelení Hora v Polsku
V polovině června členové jabloneckého Spol-
ku regionu Nisa na pozvání polských přátel
navštívili v rámci spolupráce partnerských
měst Jablonce, Bautzenu a Jelení Hory dny
Lwowské a Kresowské kultury v Jelení Hoře. Po
příjezdu do Jelení Hory jsme byli srdečně při-
vítáni polskými přáteli na radničním náměstí
a po krátkém občerstvení jsme společně s ně-
meckými zástupci města Bautzen tradičně na-
vštívili sál kulturního centra, kde jsme zhlédli
vystoupení pěveckých souborů místního i sou-
sedních regionů. Následně jsme odjeli do turis-

tického střediska Karpač, kde jsme byli ubyto-
váni.

Druhý den jsme absolvovali projížďku Jeleno-
horskou kotlinou a následně navštívili Western
City v Šignachu. Odpoledne jsme v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie sledovali vystoupení
laureátů běloruské soutěže Eurydics 2019. Byl
to nezapomenutelný zážitek. Večer byl zakon-
čen v penzionu Ustronie společným posezením
s polskými a německými přáteli za zpívání při
kytaře a družné zábavě.

V nedělním dopoledni jsme se s polskými
i německými přáteli rozloučili s pozváním na
návštěvu do Jablonce, která se uskuteční v mě-
síci září. O. Bednář

Prosečské sídliště
Já, Karel Pauch, občan Jablonecka, v současné
době přímo obyvatel prosečského sídliště. Chci
touto cestou poděkovat občanům za podpisy
petice, jež se týká protestu proti další zástavbě
naší krásné přírody na Proseči. Karel Pauch

O přehradě a nepořádku
Dobrý den, nedá mi to, abych nenapsal těchto
pár řádků. Přehradu uprostřed města jen tak
někdo nemá. Proto mě dost vytáčí, jak se k ní
chovají někteří „uživatelé“. Chodím si zaplavat
a osvěžit se v pozdním odpoledni nebo až nave-

čer. Buď zajdu na schody na Tajvan, nebo na
molo mezi 1. a 2. přehradou. A zde si někdy při-
padám, že se jdu koupat na smetiště. PET lah-
ve, pytlíky od chipsů, plechovky od nápojů a ji-
ný další odpad plave po hladině, popř. zůstane
na molu po „akci“ mládeže. Nevím, kdo a jak
často potom na lodi křižuje přehradou a toto
uklízí. Budiž mu ke cti. Bylo by možné umístit
na této hrázi a u hřiště na Tajvanu větší odpa-
dové koše? Co bych ale uvítal především, je pra-
videlná opakovaná pochůzka městské policie
v blízkosti mola v době mezi 15.–19. hodinou.
Možná by se sami divili, k čemu molo slouží.

Josef Pustai

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

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Tak již nevím, čemu věřit…
Možná, je všechno jinak, než se říká a píše, ale
toliko rozporuplných informací mi nabízí, při
zachování si alespoň kousku zdravého rozumu
a logického uvažování, mnoho výkladů prav-
dy…

Měli jsme se od 1. 7. obrnit při průjezdu měs-
ta trpělivostí, neb měla začít první etapa tak
dlouho připravovaného projektu výměny sítí
a vybudování dešťové kanalizace v ulici
Poštovní. A ejhle, jeden z dotčených dodavatelů
médií jaksi nestihl včas výběrové řízení na zho-
tovitele. A je tu první možná… 

Stanovil se tedy druhý termín a tím byl 1. sr-
pen. OK. Když se budou všichni snažit, dá se to
zvládnout. A jejda, oni se našli nějací prudiči,
kteří podali proti projektu dešťové kanalizace
námitky. Zda oprávněné, či nikoli se posoudí na
úřadu, pod který tato akce spadá. Pak se
…možná (v pořadí druhé) rozhodne. Co je ale
zvláštní? Od 1. 7. se mělo kopat, ale kanalizace
neměla stavební povolení. A co je divnější, ne-
měla ho ani k 1. 8. A kde je záruka, že 2. 9., kte-
ré nám radnice slibuje jako už opravdu posled-
ní termín, nenastane ta samá situace jako nyní?

Máme zde také problém pana primátora a zá-
roveň stále jednatele firmy GREPA Networks, s.
r. o., na straně jedné a města Jablonec nad
Nisou na straně druhé v kauze neřešené úhra-
dy za data využívaná pro kamerový systém
(nutno dodat, že až do srpna 2018 nebyl ze stra-
ny Grepy vznesen žádný požadavek na úhradu
částky 1,8 mil. za 3 roky). Zároveň je zde mno-
ho tisíc metrů stejnou firmou „dočasně umístě-
ných“ datových kabelů na nejen městských po-
zemcích. Jenže dočasná lhůta dávno vypršela,
takže se již jedná o „černé stavby“, které se až
nyní, kdy se řeší kauza výše zmíněné úhrady
a kdy je v čele radnice jednatel Grepy, město
snaží narychlo narovnat, aby bylo vše v pořád-
ku, jak již dávno mělo být. Proč? Možná pro pří-
padného kupce zavedené firmy, anebo možná
jen tak pro pořádek. A možná právě proto do-
chází k „vrtěti psem“ po Jablonecku, tedy k ve-
řejné prezentaci nudistických fotek paní primá-
torové. Jen kvůli odvrácení pozornosti od těch
důležitějších témat. Vše je možné a nic není ne-
možné.

Tento text byl kvůli uzávěrce měsíčníku sepsán
před zasedáním zastupitelstva města 15. 8., v je-
hož programu jsou body týkající se narovnání

vztahů s firmou GREPA Networks, městského
kamerového systému a plánované metropolitní
sítě. Petros Kalpakcis, zastupitel za ODS

Reakce náměstka primátora pro
rozvoj města Jakuba Chuchlíka
k části týkající se plánované
uzavírky v Poštovní ulici:

Město koordinuje svou stavbu dešťové kanali-
zace s ostatními vlastníky technické infrastruk-
tury, aby celková doba byla co nejkratší a sta-
vební práce co nejméně omezily chod města.
To znamená, že několik organizací musí sladit
postup projektových prací, povolování a výběru
dodavatele. V případě staveb na křižovatce ulic
Budovatelů a Poštovní se bohužel sešlo několik
okolností: zdržení výběru dodavatele jedné ze
síťařských firem a následná námitka k projektu
od majitelů sousedních nemovitostí. Došlo tím
ke zdržení všech koordinovaných staveb. Měst-
ský odbor rozvoje dělá vše proto, aby stavba
zdárně proběhla a zpoždění se dohnalo na jaře
příštího roku. Rozsáhlý článek k této akci na-
jdete na 4. straně tohoto vydání JM.

Dýňobraní v Jablonci již počtrnácté
Ve dnech 20 a 21. září se uskuteční již 14.roč-
ník tradiční akce nadcházejícího podzimu
s atraktivním kulturním programem pro ce-
lou rodinu Dýňobraní.

„Dýně a Jablonec patří již neodmyslitelně k so-
bě. Potěšte se přehlídkou stovek vyřezávaných
dýní více jak třiceti základních, mateřských
škol a speciálních škol z Jablonce a okolí. Letos
to bude na téma Strašidla a hororové bytosti.
Přinést můžete i vlastní dýně, případně si vyře-

zat výtvory přímo na místě,“ říká Petr Krejčík
marketinkový ředitel Domu Vína ANNOVINO

v Jablonci nad Nisou. V pátek 20. září se od 15
hodin koná zábavné odpoledne s dýněmi a sou-
těžemi pro děti. Dětská dýňová diskotéka.
Nebudou chybět chlazené lednické burčáky
a gastronomické speciality. „Rozsvícení dýní
nastane v 19.15 hodin a dýňový ohňostroj o pat-
náct minut později. V sobotu se koná přehlídka
vyřezaných dýní s možností občerstvení. Akce
se koná pod záštitou statutárního města
Jablonec nad Nisou. Aktuální program nalez-
nete na webu www.dum-vina.cz. (red)

Foto archiv Petr Krejčík

Foto archiv Josef PustaiFoto archiv O. Bednář
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MUDr. 
IGOR SKALIâAN

Poradna pro zdraví 
a pohodu

Palác Jablonex 
Jablonec n. N.

Kontakt: 724 001 700

www.prozdraviapohodu.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 22. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA / NùMâINA
pro zaãáteãníky a pokroãilé
✱ osvûdãené metody v˘uky pod 

vedením lektorek s nûkolikaletou praxí
✱ v˘uka v centru Jablonce nad Nisou

✱ 2 vyuãovací hodiny 1x t˘dnû
✱ kurzovné 4 400 Kã na cel˘ rok 

(32 t˘dnÛ = 64 vyuã. hodin)

tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

dvefie folie od 730 Kã, posuvné, 
shrnovací

POUZDRA od 4 500 Kã, OKNA, dvefie:
plast –40 %. 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 
Palubkové dvefie od 2850 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã. 

BAZAR, v˘fiez zárubní.
POSEZENÍ PRO RADOST 
v záfií provoz na doptání. 

Objednáváme na: Posezení s kytarami
a mandolínou, profi sushi, degustace

vína, vystoupení zpûvákÛ atd.
R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861

www.dverehybner.cz

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

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

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

Jan Rejsek – PODLAHY, 
RÛÏová 21, Jablonec n. N.

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné
podlahy, pfiíjemné koberce, mûkãené

PVC, komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 
a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 

napínáním nebo dvojím lepením.
www.rejsek-podlahy.cz, 
mobil +420 724 119 523

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
POZOR: pfiepoãítáme a zlevníme

Vám povinné ãi havarijní poji‰tûní!
Pro své zákazníky máme 

s poji‰Èovnami dohodnuté 
SPECIÁLNÍ BONUSY!!!

Jsme certifikované 
brzdové centrum ATE.

Antikorozní nástfiik podvozku a dutin 
zn. DINITROL (profi práce).
www.autoservismokosin.cz

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2019
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

ABC ¤EMESLA – fiemeslné práce 
pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch 
jader a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, 
malování, kanalizace, vodoinstalace, 
topení, panelákové byty a chodby, 

stavebnû fiemeslné práce. 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

www.abcremesla.cz
tel.: 724 026 747

STUDIO MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou 

BIOLOGIQUE RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme 

chloupky, Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu 

„liposukce bez skalpelu“ – pollogen, 
lymfatické masáÏe – vacupress

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST 
REKRA s. r. o. nabízí:

– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií
– profesionální hloubkové ãi‰tûní 
ãalounûného nábytku, kobercÛ, 

sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

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

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

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

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

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

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

SATELIT ZDARMA
MontáÏ nového satelitu u vás zdarma.

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

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

Je to jednoduché a zdarma!
778 527 899, 

www.satelitnidotace.cz

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

regeneaklub@centrum.cz

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

venkovní dlaÏby – Ïula, zámková apod.
pfieklady schodÛ, zednické 

a fasádnické práce.
Tel. 739 135 056

BROKEN MOUSE
Chcete, aby vám e-shop vydûlával? 

Potfiebujete podpofiit podnikání? 
Kompletní MARKETINGOVÉ SLUÎBY. 

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

www.broken-mouse.cz
Ml˘nská 24, 

Jablonec

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

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

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

– kartu do digitálního tachografu
– praxi 

– spolehlivost
Nabízíme:

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

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

Kontakt: 775 321 002

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

JBC Trans s. r. o., 
Jablonec n. N.

Tel.: 736 636 585
607 799 079

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

Tel.: 777 302 666, www.ok-uklid.cz

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz

ANGLIâTINA S RODIL̄ M MLUVâÍM 
(z Anglie). 

Nové skupinové lekce od záfií 2019
Více info na: 

www.rupertbrow.cz 
tel.: 608 889 845

e-mail: rupertbrow@gmail.com

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

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

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce, 

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, 
slevy aÏ 35 %, KUCHY≈SKÉ LINKY 

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA. 

Vzorková prodejna 
v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz
www.vyroba-kuchyni.cz

nabízí práci automechanika, 
pro servis a opravy vozů CITROËN

tel. 602 280 203
info@autohofi.cz
www.autohofi.cz
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
PILOU17 

let na trhu17 
let na trhu

PILA SERVIS Jablonec n. N.
ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)

Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Pivovar Rezek
Zásada 154

www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek

tel.: 602 439 889

Otevfieno 
kaÏd˘ den od 11.30

piva toãená i PET
obûdy
Rezkovy limonády
zmrzlina

Tenisová škola Břízky pořádá nábory dětí od 4 let
Termíny: pondělí 9. 9. a středa 11. 9. od 16 do 18 hodin na kurtech TK Břízky.

V případě nepříznivého počasí v hale TSC Břízky.
Po telefonické domluvě možno kdykoliv.

Tréninky probíhají zábavnou formou ve skupině dětí. 
Možné jsou i individuální tréninky. 
Rozvíjíme v dětech lásku ke sportu.

Přihlášky přijímáme formou 
e-mailu klara@tkbrizky.cz 
nebo telefonicky na čísle 604 250 659.

Děti přijímáme celoročně. 


