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Nečekaný návrat
Vážení spoluobčané,

v názvu úvodníku je napsáno „Nečekaný ná-
vrat“. Rád bych vám vysvětlil, proč jsem tento ná-
zev zvolil. V roce 2006, kdy jsem po 12 letech
skončil ve funkci starosty, jsem se rozhodl, že
v dalších letech o uvolněnou – placenou funkci již
nebudu nikdy usilovat. 

Od té doby jsem měl velmi zajímavá pracovní
místa a z nich mi nejvíce radosti přineslo ředite-
lování na Základní škole Liberecká 26. Hlavně
proto, že je na škole skvělý pracovní tým a velmi
dobré vztahy. Neměl jsem tudíž žádný osobní dů-
vod na tomto stavu nic měnit. Byl jsem dokonce
rozhodnut, že v roce 2020 odejdu do důchodu.

Až do 15. 8. 2019 se vše vyvíjelo podle mých
představ. Tento den na jednání zastupitelstva do-
šlo k ukončení spolupráce tehdejší koalice hnutí
ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec. Následně
začala složitá jednání o vyřešení této krize. 

ODS jako vítěz voleb v roce 2018 vyzvala jednot-
livé kluby v zastupitelstvu k jednání o nové podo-
bě vedení města. Protože náš kandidát z loňského
roku pan Miloš Vele se nemohl z pracovních dů-
vodů uvolnit do funkce primátora za ODS, na-

vrhla strana mě. Jelikož mám stále silný pocit
zodpovědnosti a není mi jedno, co se v našem
městě děje, tak jsem nakonec nominaci na primá-
tora přijal. Byla to jediná motivace pro mé roz-
hodnutí. V žádném případě jí nebyla touha po pe-
nězích, moci či společenské prestiži. 

Nemohu vám slíbit, že umím rychle vyřešit
všechny problémy města, protože nejsem nejlep-
ší, nejchytřejší a všemu určitě nerozumím. Jsem
člověk, který chyboval, chybuje a chybovat ve
svých rozhodnutích, bohužel, přes nejlepší snahu
bude, avšak s ambicí, aby těch špatných rozhod-
nutí bylo co nejméně. Co vám mohu slíbit, je, že
budu pracovat pro město s plným nasazením.
Jsem přístupný diskuzi, nebojím se kritiky. Vy-
světluji podrobněji současnou změnu ve vedení
města proto, aby bylo zřejmé, že na funkci primá-
tora nelpím za každou cenu. 

Přál bych si, abychom společně řešili problémy
města a jeho občanů. Bez vaší pomoci a pochope-
ní to sám nezvládnu.

Spoléhám na vás.
Jiří Čeřovský, 

primátor

Letošní Setkání partnerských měst, které se tradičně koná v rámci Jabloneckých podzimních slavností, bylo výjimečné. 
Jablonec a bavorský Kaufbeuren oslavil 10. výročí. Na snímku jablonecký primátor Jiří Čeřovský s primátorem Kaufbeurenu 

Stefan Bosse při předání daru – skleněné vánoční koule. Foto Martin Kubišta

Výstavu Před listopadem 89 je možné
si prohlédnout na pěší zóně

v Komenského ulici od začátku října
do 18. listopadu 2019. 

Na bramborové brigádě, 
foto Petr Krajíček, 1977
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Milionová položka v městském rozpočtu je dále roz-
dělená do jednotlivých lokalit podle území osadních
výborů. Podle tohoto klíče mají na realizaci návrhů
vzešlých od veřejnosti k dispozici Rýnovice a Lukášov
54 tisíc, Mšeno nad Nisou 195 tisíc, Proseč nad Nisou
41 tisíc, Paseky a Šumava 168 tisíc, Centrum 264 tisíc,
Žižkův Vrch 77 tisíc, Novoveská 50 tisíc, Vrkoslavice
a Dolina 108 tisíc a Kokonín 43 tisíc korun.

Možné jsou jen změny na městských pozemcích
„Do konce června 2019 mohli už patnáctiletí občané
s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou navrhnout
konkrétní úpravy, projekty či akce v jejich čtvrtích.
Podmínkou bylo, že musí jít o úpravy pouze na měst-
ských pozemcích, například umístění nové lavičky,
altánu, vylepšení hřiště, nebo o nekomerční akce, ja-
ko jsou třeba dětský den, oslavy slavného rodáka
a podobně,“ vysvětluje specialistka na strategické plá-
nování jabloneckého magistrátu Iva Jirmanová a do-
dává, že minimální částka na jeden projekt je 10 tis.
korun, maximální se rovná částce přidělené dané
čtvrti nebo nejvýše 100 tis. korunám.

Přišlo témeř třicet návrhů
Do června se na radnici sešlo 26 návrhů v souhrnné
hodnotě 1 774 tis. korun. Ty během prázdnin pracov-
níci magistrátu kontrolovali, u některých upravili roz-
počty na reálnou hodnotu. „Kvůli nesplněným pod-
mínkám nebyl vyřazený ani jeden projekt, chybějící
podpisový arch byl u jednoho projektu doplněný,“
připomíná Jirmanová. 

Nejvíce návrhů, celkem devět, přišlo z městské čás-
ti Mšeno, sedm návrhů z centra a obyvatelé Kokonína
poslali šest projektů. Další návrhy jsou ze Šumavy,
Pasek, Rýnovic a Novoveské.

Nejčastěji lidé navrhovali pořízení komunitního
kompostéru či zastínění dětského hřiště. Další podnět

přišel na obnovu parku a studánky v Kokoníně. „Zají-
mavostí prvního ročníku je, že jednu a tutéž věc na-
vrhly nezávisle na sobě dvě skupiny. Jde o úpravu vy-
šlapané zkratky ze sídliště u nemocnice k Brandlu,
kterou se chodí na tramvaj. Z toho je zřejmé, že úpra-
va nezpevněné cesty je pro místní velmi důležitá,“
konstatuje specialistka na strategické plánování.
Potřeba obyvatel se však v tomto případě kryje
s úmysly města. Na nezpevněnou cestu už má připra-
vený projekt oddělení investiční výstavby, náklady se
odhadují na 1,7 mil. korun a město by na realizaci rá-
do využilo případný dotační titul. Stejně tak z hlaso-
vání vypadl návrh infobrány v Kokoníně, což by také
řešilo město jako celek v celém Jablonci, nejen v Ko-
koníně.

Hlasovat je možné jen doma
Do hlasování, které proběhne v listopadu a prosinci,
postoupilo 23 projektů v celkové hodnotě 1,5 mil. ko-
run. Místní budou vybírat v každé čtvrti ty nejlepší
a vítězné návrhy město v příštím roce zrealizuje.
„Platí, že hlasovat mohou občané jen v lokalitách, kde
bydlí, tj. když mám trvalé bydliště ve Mšeně, hlasuji
pouze o ,mšenských‘ projektech,“ popisuje způsob
hlasování Iva Jirmanová. 

Každému projektu je možné dát pozitivní nebo ne-
gativní hlas. Celkem je možné udělit maximálně dva
pozitivní hlasy a jeden negativní. „Negativní hlas mů-
že, ale nemusí, hlasující udělit až poté, co udělil ales-
poň jeden pozitivní hlas. Aby návrh uspěl, musí získat
minimálně o 30 % pozitivních hlasů více než negativ-
ních,“ říká Jirmanová. 

Jestliže v nějaké čtvrti nebudou návrhy nebo nebu-
de dost návrhů s pozitivními hlasy přesahujícími
alespoň o 30 % negativní, převedou se nevyužité fi-
nance čtvrti, která měla nejvyšší účast při volbě.

(jn)

■ Stručně – jasně
Co je participativní rozpočet
Participativní rozpočet umožňuje
zapojení občanů do rozhodování
o rozvoji města. Ve světě tento
způsob funguje od roku 1989, kdy
se z brazilského města Porto Alegre
rozšířil po celém světě do součas-
ných 1 500 měst včetně Česka. V Li-
bereckém kraji pracují s partici-
pativními rozpočty v Semilech,
České Lípě a od letošního října ta-
ké v Liberci.

Šest důvodů pro participativní
rozpočet

1. Umožňuje občanům spoluvy-
tvářet budoucí tvář města. 

2. Vrací lidem důvěru v politiky
a veřejným činitelům umožňu-
je efektivně spolupracovat s ob-
čany. 

3. Je to studnice nových nápadů. 
4. Ukazuje, že spolupráce mezi

radnicí a občany může mít kon-
krétní výsledky. 

5. Otevírá celospolečenský dialog
o nejpotřebnějších investicích
a využití veřejných peněz. 

6. Prohlubuje vztah obyvatel k mí-
stu, kde žijí, a vytváří odpověd-
né nakládání se společnými
statky. 

Harmonogram přípravy 
participativního rozpočtu
květen–červen
– občané posílali návrhy, co by

chtěli ve svých čtvrtích vytvořit

červenec–srpen
– magistrát prověřil, zda došlé ná-

vrhy je možné realizovat, upra-
vil rozpočty na realistickou výši,
neúplné návrhy doplnil. Ty pro-
jekty, které má v plánu realizo-
vat město samé, ze zásobníku
vyřadil. 

září–říjen
– společná diskuze nad návrhy 

listopad–prosinec
– hlasování občanů

od ledna 2020 
– příprava a realizace vybraných
projektů

O podporu z participativního rozpočtu
se bude ucházet 23 projektů

V letošním rozpočtu vyhradil Jablonec nad Nisou milion korun 
na participativní rozpočet a zároveň vyzval občany, aby zasílali
náměty na zlepšení kvality veřejného prostranství v okolí jejich bydliště. 
Na radnici se sešlo 26 návrhů za celkem 1,8 mil. korun.

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Miloš Lubas
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Město před problémy nezavírá oči
Jablonec nad Nisou bude spolupracovat s vlád-
ní agenturou na řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách. Za tímto účelem
koncem srpna bývalý primátor Milan Krou-
pa podepsal Memorandum o spolupráci for-
mou vzdálené dílčí podpory mezi statutár-
ním městem Jablonec nad Nisou a Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
(Agentura pro sociální začleňování). 

„Situace v sociální oblasti je v Jablonci díky in-
tenzivní sociální práci poměrně stabilizovaná.
Máme však určité rezervy, například v oblasti
bydlení,“ říká náměstek primátora David Má-
nek. „Nezavíráme před tím oči a chceme se za-
měřit na lokální riziková místa. Podpisem me-
moranda chceme využít zkušeností Agentury
pro sociální začleňování z dalších měst. Jsme si
ale vědomi specifik, která naše město má. Tím

zásadním je, že v Jablonci nad Nisou lze hovo-
řit o dílčích objektech, které nesou punc sociál-
ního vyloučení, samotné lokality se definují hů-
ře,“ dodává Mánek. 

Aktuálně najdeme na území města sedm lo-
kalit, které nesou parametry možného sociální-
ho vyloučení, a devět takzvaně rizikových loka-
lit. V praxi jde o objekty, jež v minulosti město
odprodalo soukromým majitelům, kteří se za-
měřují na poskytování bydlení sociálně slabším
osobám a zároveň neinvestují peníze zpět do
svého majetku. Nájemné zde navíc bývá neúměr-
ně vysoké vzhledem k technickému stavu bytu. 

V těchto lokalitách se zpravidla koncentruje
větší počet osob žijících v obtížné sociální situaci,
často provázené dlouhodobou nezaměstnanos-
tí, exekucemi a nemožností získat standardní
bydlení. Dle kvalifikovaného odhadu jde cel-
kem o 552 lidí. Mezi problémové lokality patří

i ubytovny. Na území Jablonce se v současné
době nachází devět ubytoven, které mají schvá-
lený provozní a hygienický řád, což ubytova-
ným umožňuje pobírat dávky hmotné nouze. 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou zmapoval sociálně vyloučené
lokality v obci. Vlastní analýzu pak vypracova-
la i vládní agentura. Jejich výstup bude před-
mětem dalších setkání. „Výstupem spolupráce
pak budou doporučení agentury směrem k mě-
stu, jak by mělo postupovat v práci se stávající-
mi sociálně vyloučenými lokalitami a jejich
obyvateli a jaká udělat preventivní opatření,
aby ve městě nevznikaly nové rizikové lokali-
ty,“ dodává vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Martina Rosenbergová.

„V současné době na magistrátu probíhá úpra-
va pravidel pro přidělování městských bytů, na
které se bude podílet i agentura. Dále se chce-
me zaměřit na oblast předlužení, která je
s otázkou bydlení úzce spojena. Všechny návr-
hy budeme připravovat společně s klíčovými
odbory magistrátu a vedením města s cílem na-
stavit taková opatření, která budou reagovat na
skutečné problémy obyvatel. Do jejich přípravy
chceme zapojit i poskytovatele sociálních slu-
žeb na území města, kteří hrají při řešení jed-
notlivých sociálních problémů důležitou roli,“
uzavírá za vládní agenturu ředitel odboru
David Beňák. (hj)

Školákům pomůže doučovací pohotovost
Prostřednictvím telefonního čísla 770 135 469
od pondělí 16. září pomáhají tři učitelky žá-
kům základních škol v případech, kdy si ne-

budou vědět rady s domácími úkoly. Mohou
jim také vysvětlit novou školní látku. Projekt
DOUČOVACÍ POHOTOVOST zajištuje a fi-
nancuje statutární město Jablonec nad Ni-
sou prostřednictvím příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř.

„Nápad na zřízení této služby pro děti vzešel
z jednání městské Komise pro výchovu a vzdě-
lávání. Následně jsem návrh doučování projed-
nala s náměstkem pro oblast humanitní Davi-
dem Mánkem a tohle je výsledek. V pondělí 16.
září doučovací pohotovost startovala,“ říká ře-
ditelka Vikýře Martina Šípková.

V Jablonci v současné době fungují dvě orga-
nizace, které zajišťují dětem doučování. Jsou to
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kru-
háč a terénní služba Compitum. 

„Obě poskytují služby sociálního typu, což
v praxi znamená, že je poskytují pouze svým
klientům. Prostřednictvím Vikýře můžeme
doučovací pohotovost nabídnout všem dětem
v Jablonci,“ vysvětluje náměstek David Mánek
a dodává: „Na telefonní číslo doučovací pohoto-
vosti 770 135 469 bude možné volat v pracovní
dny od 17 do 20 hodin. O víkendech a o prázd-
ninách služba fungovat nebude.“

Kdo bude doučovací pohotovost zajišťovat?
Městská příspěvková organizace Vikýř má se-
psané pracovní dohody se třemi učitelkami ZŠ
Liberecká 26, které se od poloviny září do pro-

jektu zapojí. „I pro nás bude tento projekt vý-
zvou a zároveň novou zkušeností, jak pomáhat
dětem s pochopením látky základní školy,“ říká
Monika Kulhánková, která bude jednou z učite-
lek na telefonu, a doplňuje, že je s kolegyněmi
připravena i na variantu, kdyby měli volající
žáci dotaz, s nímž by si po telefonu nedokázaly
poradit. „Jsme domluveny s pedagogy z druhého
stupně, že jim v případě nutnosti můžeme za-
volat, takže máme jejich podporu,“ dodává Kul-
hánková. 

Ředitelka Vikýře Martina Šípková ke způsobu
komunikace mezi volajícím žákem a doučova-
cí pohotovostí ještě doplňuje: „Zvažujeme ještě
variantu, jak využívat bezplatné mobilní apli-
kace, přes které by žáci mohli zasílat fotografie
příkladů a úkolů, se kterými si neví rady. Uči-
telkám by to usnadnilo vysvětlování látky a moh-
ly by snáze děti navést k vyřešení problému.“ 

Pilotní program Doučovací pohotovost bude
v provozu do 31. prosince 2019. Ještě před kon-
cem roku se sejdou všichni aktéři, kteří se na
chodu pohotovosti budou podílet. Společně vy-
hodnotí pro a proti projektu a následně rozhod-
nou, jak bude pokračovat. „Jsem rád, že se nám
podařilo doučovací pohotovost přivést k životu
v tak krátkém čase. Děkuji všem, kteří se na
projektu podílí, a věřím, že pomůže mnoha žá-
kům,“ uzavírá náměstek Mánek.

Volající na telefonní číslo doučovací pohoto-
vosti volají do sítě Vodafone. Volání bude zpo-
platněno dle ceny vlastníka tarifu. (hj)Foto Jana Hajná

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Jak se stavělo v devadesátkách
Týden od 1. do 7. října bude v České republi-
ce i na Slovensku ve znamení festivalu Den
architektury. Návštěvníci 9. ročníku se mo-
hou těšit na prohlídky jindy nepřístupných
staveb a na procházky po známých i nezná-
mých místech s výkladem odborníků. V Jab-
lonci nad Nisou se 6. října role průvodce
ujme městský architekt David Pavlišta. 

„Spolek PLAC mě oslovil s přáním, abych zor-
ganizoval procházku v rámci jabloneckého Dne
architektury. Zájemce provedu po zajímavých
stavbách devadesátých let, zastavíme se ale
i nad aktuálními městskými plány a investice-
mi,“ konstatuje David Pavlišta. A prohlídka to
nebude obyčejná. Jabloneckou architekturu
budou účastníci sledovat ze sedla svých kol. 

„Bylo to celkem těžké rozhodování. O formá-
tu procházky, tedy projížďky, nakonec rozhodl
fakt, že jedna ze zajímavých staveb z této doby
je až v Břízkách u biatlonového kolečka. Kolo
nám umožní zvládnout více zastávek po celém
Jablonci, ale určitě není záměrem udělat ze
Dne architektury sportovní akci. Tempo bude
vlídné i pro sváteční cyklisty nebo starší spolu-
občany," usmívá se městský architekt. 

Start cyklovyjížďky bude v neděli 6. října na
Dolním náměstí v 15 hodin. „Setkáme se před
domem č. p. 6 na Dolním náměstí, který jako
sídlo pro Investiční a poštovní banku v roce 1995
adaptoval architekt Josef Faltejsek z Ateliéru 4,
jenž nám udělá krátký výklad jak k domu sa-
motnému, tak k době, v níž dům vznikal,“ in-
formuje Pavlišta. Cílem projížďky, která bude

mít zhruba deset až patnáct zastavení, pak bu-
de právě biatlonové kolečko v Břízkách. 

Devátý ročník Dne architektury míří do bez-
mála stovky českých a slovenských měst. Od 1.
do 7. října představí široké veřejnosti nový po-
hled na okolní architekturu. „V souvislosti s 30.
výročím od sametové revoluce se celým letoš-
ním programem vine téma svobodné architek-
tury. Procházky ukáží nejen pozitivní směřová-
ní porevoluční architektury, ale i opakování
tehdy přežitých vzorů ze západní společnosti,
jako např. výstavbu satelitních předměstí,“
konstatuje za organizátora (spolek Kruh) Anna
Vašátková s tím, že součástí svobodného stavě-
ní byly bankovní domy, obchodní centra, po-
mníky a památníky. „Druhá tematická linka
oslavuje stoleté výročí od založení vlivné vý-
marské školy Bauhaus,“ dodává Vašátková.

Součástí Dne architektury bude také festival
Film a architektura, který proběhne v Praze
a v desítce dalších měst. Podrobný program
mezinárodního festivalu Den architektury 2019
včetně otevřených budov najdete na www.de-
narchitektury.cz. (jn)

JABLONEC NAD NISOU 
DEVADESÁTÁ LÉTA – KRÁSNÁ,

PERVERZNÍ NEBO OBOJÍ?

„Jako dítě jsem je miloval. Měly divoké
tvary a zářivé barvy. Během studia jsem je
nenáviděl. Myslel jsem si, že bych je zvládl
navrhnout lépe. Nyní se dívám s nadhle-
dem, někdy s pokorou, někdy s údivem, ale
vždy s vědomím, že tyhle domy do města
patří,“ říká městský architekt David Pav-
lišta a zve na komentovanou cyklopro-
jížďku za vybranými jabloneckými reali-
zacemi porevolučních let devadesátých.

Sraz 6. 10. v 15 hodin na Dolním náměstí

Seniorská obálka pomůže v tísni
Seniorská obálka, která má usnadnit řešení
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života,
je od října oficiálně podporována statutár-
ním městem Jablonec nad Nisou. Obálky bu-
dou distribuovány přes městskou podatelnu,
Český červený kříž a další městské organiza-
ce. Obálka je také ke stažení na webových
stránkách města www.mestojablonec.cz. 

„Jsem rád, že se statutární město Jablonec nad
Nisou připojilo k dalším městům a obcím, kte-
ré v Libereckém kraji podporují projekt senior-
ské obálky. Jsme si vědomi, že populace stárne
a je více než jisté, že projekt bude do budoucna
dále nabývat na významu,“ konstatuje náměs-
tek primátora David Mánek.

Seniorská obálka je tiskopis I.C.E. – In Case of
Emergency, což se dá přeložit jako „v případě
naléhavé pomoci.“ „Jedná se o kartu, kterou sa-
mi senioři, ale také za pomoci příbuzných nebo
svého praktického lékaře, vyplní. V kartě jsou
informace jako základní údaje o alergiích, ne-
mocích, lécích, u kterých je třeba doplnit též
dávkování a kontakty na své blízké osoby
a praktického lékaře,“ vysvětluje vedoucí odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví Martina
Rosenbergová a dodává, že obálka slouží pro
potřeby zásahových jednotek, složek Integro-
vaného záchranného systému (IZS) v domác-

nosti seniora. „Po vyplnění tiskopisu se složí do
tvaru obálky a umístí na viditelném místě v by-
tě. Na dveře lednice nebo vnitřní stranu vcho-
dových dveří,“ upřesňuje Rosenbergová.

Na projektu seniorské obálky spolupracuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
s Krajským úřadem Libereckého kraje, Zdra-
votnickou záchrannou službou Libereckého
kraje, Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Jablonec nad Nisou a dalšími složkami
IZS. 

Některé jablonecké sociální služby již využí-
vají tzv. karty života jako například Zdravotní
záznamník, který je společným projektem

Centra sociálních služeb a jabloneckého České-
ho červeného kříže. Zdravotní záznamník je ur-
čen především pro dlouhodobou péči o seniora
a slouží jako základní přehled o podávání
a dávkování léků, Jsou v něm uvedeny infor-
mace o pobytu v nemocnici, kontakty na nej-
bližší příbuzné a osoby blízké.

„Věřím, že seniorská obálka a stejně tak zdra-
votní záznamník na Jablonecku zdomácní, ze-
jména tam, kde žijí starší lidé osamoceně, a na-
pomůže v důležitých situacích, urychlí čas
a rozhodování při záchraně života složkám in-
tegrovaného záchranného systému,“ říká závě-
rem náměstek Mánek.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu,
který se konal v roce 2018 v Jihomoravském
kraji na téma Stárneme ve zdraví, projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň. Seniorská obálka usnadňuje řešení
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
Tiskopis senioři vyplní podle návodu. Poskyt-
nou základní údaje (alergie, nemoci, léky
a kontakty na blízké osoby a praktického léka-
ře). Důležitost údajů je odlišena barvami, jako
na semaforu. Dobře vyplněná a aktualizovaná
Seniorská obálka urychlí čas zásahových jed-
notek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby.
Zefektivní i následnou nemocniční péči.

(hj)

Foto Jiří Endler

Foto Adéla Říhová
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Letos stavba už nezačne, příští rok však
bude daleko komplikovanější
Důsledek účelových námitek a nesouhlasu se
stavebními pracemi v ulici Budovatelů, po-
daných doslova pět minut před vypršením
zákonného limitu, nepřinese Jablonečanům
nic dobrého. 

Jelikož město oddělit kanalizaci dešťovou od
splaškové ze zákona musí a správci sítí rekon-
struovat jejich havarijní stav také musí, námitky
a odvolání celý projekt nezastavily, pouze posu-
nuly a ztížily. Město, SVS i Innogy od plánované
rekonstrukce letos odstoupily. Stavba proběhne
příští rok, a to v daleko rozsáhlejším měřítku,
který znepříjemní život obyvatelům i podnika-
telům na dobu delší, než byla původně pláno-
vaná – ze dvou relativně klidných let se totiž doba
realizace smrskne na rok jeden, ale hektický.

Odvolání tak zásadně nabouralo původní, de-
tailně připravený harmonogram koordinace tří
staveb, neboť s částečnou realizací se počítalo
letos. Posun do příštího roku přinese mnohem
větší omezení pro občany i pro firmy, které vů-
bec nemuselo nastat.

Pro upřesnění
Křižovatka Budovatelů – Poštovní měla být ho-
tová letos. Příští rok měla sloužit jako bezpro-
blémový přístup do ulice Poštovní a polikliniky
i do ulice Malá Budovatelů v době, kdy by se
práce posunuly do horní části ulice Poštovní
směrem k divadlu. „Nový stav, kdy se bude deš-
ťová kanalizace v křižovatce Poštovní – Budova-
telů stavět až příští rok, a to včetně rekonstruk-
ce kanalizace splaškové, vodovodu i plynového
vedení, zkomplikuje přístup do polikliniky a do
Malé Budovatelů,“ konstatuje bývalý náměstek
primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík. 

A nejenom to. Z jednání s městem odešli pro-
tagonisté námitek se slibem, že stavba retenční
nádrže pod parkovištěm v ulici Budovatelů bu-
de rozdělená na dvě části – nejprve bude pří-
stupná polovina parkoviště od hotelu Merkur,
poté druhá polovina od křižovatky Budovatelů
– Poštovní, pod kterou už bude část retenční
nádrže hotová. To však bylo před tím, než se stej-
ní podnikatelé proti stavbě odvolali. „Posun ko-
ordinované stavby a rekonstrukce do příštího
roku znamená, že křižovatka Budovatelů – Poš-
tovní bude uzavřená mnohem delší dobu, pro-
tože v ulici Budovatelů se bude muset najednou
vybudovat nejenom celá retenční nádrž, ale
současně se bude pracovat také na kanalizaci
dešťové, splaškové, vodovodu a vedení plynu,“
připomíná vedoucí odboru rozvoje Otakar
Kypta.

Z plánovaných tří týdnů je doba neurčitá
Další komplikace vznikne i v Malé Budovatelů,
která měla být slepá a obousměrná maximálně
dva až tři týdny pouze v době, kdy měly všech-
ny tři stavby probíhat v křižovatce Poštovní -
Malá Budovatelů. „Ani to již nebude možné.
Bez přístupu z křižovatky Poštovní – Budova-
telů, která bude uzavřena mnohem delší dobu,

bude muset být ulice Malá Budovatelů slepá
a obousměrná do dokončení dešťové i splaško-
vé kanalizace a plynového vedení jak v křižo-
vatce, tak v části ulice Poštovní včetně křižovat-
ky s Malou Budovatelů,“ doplňuje Kypta. To
zkomplikuje zásobování BILLY, přístup do po-
likliniky, ale i do všech tří panelových domů.

„Paradoxně se tak komplikace s přístupem do
Malé Budovatelů citelně dotknou společnosti
Deba Bohemia, s. r. o., i pana Jindřicha Horáka,
tedy dvou aktérů námitek a odvolání, ačkoliv
právě s nimi jsme zásobování jejich prodejen
z Malé Budovatelů projednávali detailně a při-
pravovali jsme vhodná dopravní opatření, jež
by jim zásobování většími auty z Malé Budova-
telů umožňovala,“ podotýká náměstek Chuchlík. 

Konečný termín je rok 2020
Kvůli posunutí realizace všech staveb na začá-
tek roku 2020 budou muset zhotovitelé jednot-
livých projektů nasadit větší množství strojů
i lidí ve více úsecích najednou, aby stihli termí-
ny dokončení. A to přinese samozřejmě větší
omezení dopravy, zásobování i chodců, než by-
lo původně plánované. Jen tak bude dokončení
uvedených staveb v roce 2020 reálné. (jn)

Povodí Labe opravuje hráz a upravuje zeleň
Povodí Labe zahájilo údržbové prá-
ce na vodní nádrži Mšeno a kolem ní.
V současné době je nejviditelnější
uzavřená hráz, která bude procházet
rekonstrukcí dva roky. Letos a příští
rok v době vegetačního klidu Povodí
Labe započne s kácením některých
dřevin kolem druhé vodní nádrže.

Poslední opravy v polovině 
minulého století
Stavební práce na hrázi jablonecké pře-
hrady začaly letos v září, potrvají do li-
stopadu příštího roku a povodí za ně za-
platí téměř 19 milionů korun. Během
stavby bude průchod přes hráz zakáza-
ný. Důvodem stavby je oprava poruše-
ných konstrukčních vrstev koruny hrá-
ze, ochrana před zatékáním srážkových
vod, prodloužení životnosti vodního dí-
la a zlepšení stavu komunikace na hrá-
zi. Jakmile řemeslníci provedou nové
hydroizolace, opraví vozovku a chodní-
ky, zábradlí a přespárují kamenné blo-
ky na koruně hráze. Hráz u první pře-
hrady bude zavřená dva roky. Důvodem
je rekonstrukce přelivů poškozených
po bleskové povodni v roce 2010. Po-
slední větší opravou prošla hráz jablo-
necké přehrady v padesátých letech
minulého století. Povodí Labe žádá oby-

vatele a návštěvníky města, aby respek-
tovali omezení vyplývající ze staveb-
ních prací. 

Patnáct nemocných stromů
Od října má Povodí Labe vydané povo-
lení kácet větší množství dřevin okolo
přehrady. Stromy v době vegetačního
klidu, který je od října do konce března,
bude povodí kácet na základě dendrolo-
gického posudku.

Kácení je povolené od 1. října, platí
dva roky, tedy do konce března 2021,
a týká se břehů okolo tzv. druhé pře-
hrady. Celkem bude pokácených zhru-
ba patnáct stromů. Dendrologický prů-
zkum ukázal, že je třeba porazit pět bříz
bělokorých, sedm olší lepkavých a po
jednom buku lesním, dubu letním a ja-
voru horském. „Stromy nejsou v dobré
zdravotní kondici a jsou nebezpečné
pro lidi, kteří se v jejich blízkosti pro-
chází. Za vykácené dřeviny jsme Povodí
Labe uložili náhradní výsadbu v rozsa-
hu pokácené zeleně,“ říká Štěpánka
Drahorádová z oddělení ochrany příro-
dy a krajiny jabloneckého magistrátu
s tím, že povodí může kácet kdykoli bě-
hem dvou povolených dob vegetačního
klidu.

(jn)Foto Jan Řípa

Foto Jana Hajná

Foto Jana Hajná
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Oleje a tuky do kanalizace nepatří!
Ve sběrných dvorech v Jablonci nad Nisou
byly v průběhu letních prázdnin nově roz-
místěny speciální nádoby určené pro odklá-
dání jedlých olejů a tuků z domácností.

Tyto separační nádoby mají šedou barvu a jsou
umístěny ve všech pěti sběrných dvorech
v Jablonci, tzn. na Proseči, ve Smetanově, Bel-
gické, Želivského a Dalešické ul. „Do těchto ná-
dob mohou občané odevzdat oleje a tuky, které
zbydou po smažení, fritování apod. Tyto zbytky
olejů a tuků je nejprve nutné slít do nějaké pla-
stové nádoby s těsnícím uzávěrem, ideálně do
PET lahví, které následně odloží do zmíněné
separační nádoby. Pokud si nebudete vědět ra-
dy, obsluha sběrného dvora jistě ochotně pora-
dí,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení správy
místního hospodářství.

Použité oleje a tuky jsou pak dále předávány
firmě, která se zabývá jejich ekologickou likvi-
dací.

„Do uvedených nádob nepatří minerální ole-
je (motorové, převodové, hydraulické), maziva
a kapaliny,“ upozorňuje občany Šnytrová. Ty
odpady je nutné odevzdat jako nebezpečný od-
pad ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici nebo

při ambulantních svozech nebezpečného odpa-
du.

A proč je oddělený sběr jedlých olejů a tuků
tak důležitý? Pokud bude vysmažený olej a tuk

vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnos-
tech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane
dříve či později havarijní stav kanalizace, která
bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody
v kanalizaci totiž dojde k vysrážení tohoto od-
padu a postupně se zanáší (zalepují) odpadní
systémy v domácnostech a následně ve veřejné
síti.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkláda-
jí, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují ko-
rozi stěn kanalizačního potrubí. „Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací pro-
středky) a splaškové vody, vzniká příznivé pro-
středí pro tento problém,“ varuje Šnytrová.

Separací potravinářských olejů a tuků pro-
dloužíme životnost odpadních potrubních sys-
témů v našich domech a městě.

„Nevylévejte potravinářské oleje do odpadu
ani do volné přírody, ale odneste je do speciál-
ních nádob ve sběrných dvorech, aby mohly být
ekologicky zlikvidovány. Pomůžete tak chránit
přírodu,“ žádá Jablonečany o třídění olejů a tu-
ků Barbora Šnytrová. 

(end, bš)

Foto archiv MMJN

■ Odpadové hospodářství

Říjnové svozy bioodpadu
Svozy bioodpadu budou pokračovat i v říjnu.
Proběhnou ve dnech 12. 10. a 26. 10. 2019. Velko-
objemové kontejnery budou přistaveny vždy na
10 místech dle níže uvedeného rozpisu. 

Připomínáme, že se biologicky rozložitelný
odpad v letošním roce sváží každou lichou so-
botu. Kontejnery jsou rozmisťovány v různých
lokalitách, aby šanci odložit bioodpad mělo co
největší množství obyvatel.

Do označených kontejnerů budou moci obča-
né odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky
rostlinného materiálu ze zahrad apod. Nebude
zde možné odložit bioodpad živočišného půvo-
du. Prosíme občany, aby do kontejnerů neháze-
li bioodpad v plastových pytlích. Znesnadňují
tak proces následného kompostování. V plat-
nosti zůstává možnost odložení neomezeného
množství bioodpadu na sběrných dvorech
(Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského) pro
občany města zdarma.

Svoz bioodpadu 12. 10. 2019
kontejner od–do

Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Žítkova × Panenská 9.30–12.00
Mlýnská × Pasecká 10.00–12.40
Brigádnická × Průběžná 10.30–13.20
U Zahrádek × Vedlejší 11.00–14.00
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

11.40–14.25
Lesní ul. (nad přejezdem) 12.20–14.50
Korejská (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Arbesova u ZŠ 13.40–15.40
Stará Osada 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 26. 10. 2019
kontejner od–do

Rýnovice (u kostela) 9.00–11.20
Vrchlického sady 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Lovecká × Sokolí 10.30–13.20
Turistická × Severní 11.00–14.00
Arbesova (otočka autobusu) 11.40–14.25
Ještědská × Pasířská 12.20–14.50
Jindřichovská (u parku) 13.00–15.15
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.40–15.40
Blanická × Venušina 14.20–16.00

Ambulantní svoz nebezpečného 
odpadu
V sobotu 26. října proběhne již tradiční svoz
nebezpečného odpadu. Sběr bude prováděn
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu v různých lokalitách
města. Oproti minulým rokům však dochází
k některým změnám. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade
velký důraz na bezpečné nakládání při mani-
pulaci a následné přepravě, bude převzetí ne-
bezpečných odpadů komplikovanější a časově
náročnější. Proto již současně nebude zajišťo-
ván sběr a svoz použitého elektrozařízení,
svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto
vysloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech ve Smetanově, Dalešické a Bel-
gické ulici.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, tzn. z domácností. Nebude
přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bu-
de vyžadována identifikace jednotlivých od-
padů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o odpad z domácností, předpokládá se originál-
ní obal výrobce, podle kterého může být odpad
jasně identifikován. Bez označení není svozová
firma oprávněna nebezpečný odpad v rámci
ambulantního svozu převzít (s výjimkou moto-
rového oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-

ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců,
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motorové
oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové
filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě výše
uvedeného elektrozařízení nebudou přijímá-
ny odpady stavebního charakteru – eternit, az-
best, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu:
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob

na separovaný odpad
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul.

Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího

dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské

zbrojnice

Foto archiv MMJN Foto archiv MMJN
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Výročí 100 let české školy v Kokoníně
V neděli 13. října uplyne 100 let ode dne, kdy
byla v původně samostatné obci Kokonín
zahájena pravidelná výuka v českém jazyce. 

Počátky vzdělávání zde sice sahají do roku
1780, ale vyučovacím jazykem byla němčina,
protože německé obyvatelstvo značně převažo-
valo nad desetiprocentní českou menšinou.
V samostatném Československu vyvstala potře-
ba vytvořit nové instituce, ryze české, proto na
základě zákona z 3. dubna 1919 byla zřízena
česká škola v Kokoníně. Počátky nebyly jedno-
duché, nejprve se vyučovalo v sále hostince, až
později obec zakoupila dům č. 327.

„Zde bylo 13. října 1919 zahájeno pravidelné
vyučování v českém jazyce pro 38 českých dětí.
Během první republiky v české škole žáků ne-
přibývalo, naopak v důsledku hospodářské krize
a zhoršujících se vztahů s Němci hrozilo její
uzavření. K tomu došlo 23. září 1938,“ zmiňuje
historická data Dita Dudová, zástupkyně ředi-
telky ZŠ Kokonín. Výuka byla znovu obnovena
v červnu 1945 a během několika následujících
let se prudce zvýšil počet českého obyvatelstva,
a tak původní prostory nestačily. „Národní škola
byla umístěna v původní německé škole v Rych-

novské 215, a když byla v Kokoníně zřízena
osmiletá střední škola, začalo se 15. února 1954
vyučovat i v secesní vile v Rychnovské 216,“
přidává informace z historie Lea Šmídová, ředi-
telka školy.

V současné době se škola skládá ze tří samo-
statných budov. V Rychnovské 215 a Janáčkově
42 se učí žáci 1. stupně, zatímco žáci 2. stupně
navštěvují vilu v Rychnovské 216. „Všechna tři
pracoviště nabízí moderní zázemí ve všech u-
čebnách, kladou důraz na kvalitní výuku mate-

matiky a českého jazyka, ale i na předměty sou-
visející s poznáváním světa a přírody. Škola
podporuje výuku cizích jazyků a nezapomíná
ani na další mimoškolní aktivity,“ říká Šmídová.

V posledních letech procházejí budovy po-
stupnou modernizací. Připomeňme opravu
střechy a rekonstrukci podkroví ve prospěch
školní družiny v Rychnovské 215 či v letošním
roce zahájenou výstavbu prostor pro školní díl-
ny, šatny, kabinety a hygienické zázemí v Rych-
novské 216. „V blízkosti přístavby vznikne mo-
derní výuková zahrada s amfiteátrem, který bude
sloužit jako zázemí pro žáky během výuky,“ in-
formuje o novinkách Dudová. Úpravy školní
zahrady se plánují v příštím roce i pro objekt
v Janáčkově 42.

„Výročí 100 let kokonínské české školy si při-
pomeneme v sobotu 12. října výstavou, která
bude umístěna v nejstarší školní budově v Rych-
novské 215. Těšíme se na setkání s bývalými
žáky i kolegy, kteří při procházení expozice
mohou zavzpomínat na uplynulé roky, podívat
se, jakou proměnou škola prošla, i zakoupit si
nějaký upomínkový předmět na památku,“
uzavírá pozvánkou na výroční den Lea Šmído-
vá. (dd, end) 

■ Z magistrátu

Korejskou je průjezd bezpečnější
Statutární město prostřednictvím technic-
kých služeb provedlo opravu vozovky v ulici
Korejská. V září bylo na této komunikaci
opraveno vodorovné dopravní značení, které
řidičům zpřehlednilo průjezd křižovatkami.

„V ulici Korejská jsme zrušili kritizované řa-
dicí pruhy před komunikacemi, které silnici
příčně protínají. Vzhledem k dopravní intenzitě
již nebylo dopravní značení aktuální. Proto
jsme přistoupili ke změně vodorovného do-
pravního značení, a tím i k navýšení o 26 par-

kovacích míst,“ informuje vedoucí technického
odboru Pavel Kozák a dodává, že město tím zá-
roveň reaguje na potřebu obyvatel, kteří parku-
jí v centru města.

Po úpravě vodorovného značení došlo ke
zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách
s ulicí Korejská, a tím se zvýšila bezpečnost sil-
ničního provozu. Parkování je navrženo tak,
aby řidiči vozidel měli co nejlepší rozhled. Také
přibyla parkovací stání pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientací dle platných no-
rem a předpisů. Na křižovatce s ulicí Máchova
dojde k posunutí stop čáry. 

Město vlastní 55 autobusových čekáren
Autobusy MHD v Jablonci a okolí zastavují
na více než 250 zastávkách. Z toho je 55 če-
káren ve vlastnictví města. V letošním roce
na jejich opravy vyčlenilo 150 tisíc korun.

Čekárny jsou častým terčem vandalů, kteří
spreji malují na lavičky a stěny čekáren. I pře-
sto se město snaží udržovat zastávky pro cestu-
jící městskou hromadnou dopravou co nejpří-
větivější. Autobusové čekárny ve vlastnictví
města opravují technické služby. Letos prošly
opravou zastávky Mšeno kaplička a Mšeno ško-
la. Průběžně se opravují i chodníky a autobuso-

vé zálivy. Vloni prošla takovou opravou např.
zastávka na Rýnovické ulici.

Podněty na opravy zastávek město sbírá pro-
střednictvím společnosti Jablonecká dopravní,
v rámci setkávání s občany a také prostřednic-
tvím internetových aplikací. Město tak bylo
upozorněno na nutnost opravy zastávky Ješ-
tědská ve směru na Žižkův Vrch.

V Jablonci je 73 autobusových čekáren s pří-
střešky. V majetku města jich je 55 a 18 vlastní
firma euroAWK.

(red)

Jablonečané uklízeli svoje město
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnic-
ká úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. 

Oficiálním termínem akce byla sobota 21. září.
Do úklidových prací se zapojilo i několik sku-
pin dobrovolníků z Jablonce nad Nisou. 

V blízkosti svých třech školních budov se
pustili do úklidu žáci a učitelé ze ZŠ Liberecká
31. Kromě toho se vydali na Proseč a na Žižkův
Vrch. 

V okolí druhé a třetí přehrady zorganizovala
úklid skupinka dobrovolníků Trash Hero Jablo-
nec nad Nisou. Ve spolupráci s ČSOP proběhl
úklid v Kokoníně. Nezisková organizace Naděje
zastřešila sbírání odpadků v okolí azylového
domu v ul. Za Plynárnou. 

S odvozem pytlů pomáhali pracovníci veřej-
ně prospěšných prací. Všem zúčastněným patří
veliký dík! Pokud byste se příště akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko chtěli zúčastnit i vy, infor-

mujte se na stránkách www.uklidmecesko.cz
nebo na oddělení správy místního hospodářství
jabloneckého magistrátu. (bš)

Foto archiv MMJN Foto archiv MMJN

Foto archiv ZŠ Kokonín

Foto Jiří Endler Foto Jana Hajná
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■ Personální inzerce

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent
odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociál-
ně-zdravotní referent), 9. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdě-
lání humanitního nebo ekonomického zaměření,
případně výhodou vyšší odborné nebo vysoko-
školské vzdělání humanitního nebo ekonomické-
ho zaměření; znalost legislativy v oblasti sociální
a zdravotní výhodou; zkouška odborné způsobi-
losti výhodou; výborné komunikační a organizač-
ní schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
odpovědnost, schopnost samostatné tvůrčí práce,
koncepční myšlení, flexibilita a kreativita, odol-
nost vůči stresu; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet).

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly
na úseku agendy spolupráce s NNO z oblasti soci-
álně zdravotní, zajištění agendy související s po-
skytováním dotací z rozpočtu statutárního města
Jablonec n. N. pro NNO, řešení podnětů k bezba-
riérovosti, spolupráce na projektech atd. Dále za-
jištění agendy prodeje tiskopisů na omamné
a psychotropní látky – evidence a distribuce tisko-
pisů na omamné a psychotropní látky dle zákona
č. 167/1998 Sb. o návykových látkách. 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 1. 2020 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 9. října 2019 do 12.00 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Vedoucí oddělení dopravního a silničního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího
oddělení dopravního a silničního na odboru
stavebním a životního prostředí, 11. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru dopravního, stavební-
ho nebo právnického směru, popř. vyšší odborné
vzdělání v oboru za podmínky min. 2 let praxe;
znalost právních předpisů na úseku dopravy, sta-
vebního zákona a předpisů souvisejících včetně
znalosti postupů podle správního řádu; praxe mi-
nimálně dva roky ve správním orgánu vykonáva-
jící státní správu (i v přenesené působnosti), nej-
lépe při výkonu agendy silničního a dopravního
úřadu; složená zkouška zvláštní odborné způsobi-

losti na požadovaném úseku výhodou; dobrá ori-
entace v prostředí výkonu přenesené působnosti
státní správy; výborné komunikační a vyjednáva-
cí schopnosti; schopnost řídit středně velký kolek-
tiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživatel-
ská znalost práce s PC (Word, Excel, internet); ři-
dičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení pracovního
kolektivu, který zajišťuje veškerá správní řízení
a další postupy na úseku speciálního stavebního
úřadu, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon) a před-
pisů souvisejících; na úseku silniční dopravy, dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v plat-
ném znění a na úseku silničního hospodářství, dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/200
Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů ve znění pozděj-
ších předpisů (zákon o silničním provozu). Tato
přenesená působnost je vykonávána na území sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou a příslušných
obcí spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 12. 2019, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 31. října 2019 do 12.00 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví (kurátor
pro děti a mládež – agenda SPOD), 11. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání odpovídající požadavkům zákona č. 108/2006
Sb.; orientační znalost legislativy na úseku sociál-
ně právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné způ-
sobilosti výhodou; organizační, komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůrčí
práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu;
schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá
rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita (práce
i mimo stanovenou pracovní dobu); uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, internet); řidič-
ský průkaz skupiny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec

nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly
na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle přísluš-
né legislativy (zejména zákon o sociálně-právní o-
chraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na
úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak
kolizní opatrovnictví při zastupování nezletilých
dětí, preventivní a poradenská činnost, spolupráce
se soudy, orgány činnými v trestním řízení, ústav-
ními zařízeními, školami, neziskovými organiza-
cemi a dalšími institucemi, které se na výkonu
SPOD podílejí.

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 1 rok)
s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. října 2019 do 12.00 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent
odboru stavebního a životního prostředí (refe-
rent stavebního úřadu), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské popř.
vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením;
možno i středoškolské za podmínky min. 3 roky
práce v oboru; znalost stavebního zákona; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
dobré komunikační schopnosti pro jednání
s právnickými i fyzickými osobami; odpovědnost,
samostatnost, flexibilita; přehled o právních před-
pisech v oblasti veřejného stavebního práva, zna-
lost práce s mapovými podklady a orientaci v mí-
stopisu města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících včetně zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zá-
kon), a to na území statutárního města Jablonec
nad Nisou a příslušných obcí spadajících do
územní působnosti obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností.

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

Přihlášky do 8. října 2019 do 12.00 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Omezení provozní doby na magistrátu
Občany statutárního města Jablonec nad
Nisou čeká v budově v ulici Komenského
drobná komplikace, a to uzavření a omeze-
ní provozu oddělení matriky.

„Důvodem zavření a následného omezeného
provozu je plánovaná rekonstrukce kanceláří,
která spočívá v opravě havarijního stavu pod-
lah, výměně podlahových krytin a malování.
Z těchto důvodů bude provozní doba oddělení
matriky na přelomu měsíců září a října upra-
vena,“ říká Petr Karlovský, vedoucí správního
odboru jabloneckého magistrátu.

Opravy začnou již v pátek 27. září, kdy bude
oddělení otevřeno do 11 hodin, a poté bude
matrika uzavřena. Na zavřené dveře narazí
Jablonečané také v pondělí 30. září a v úterý
1. října. Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. října již bude
pro oddělení matriky zřízen omezený provoz,
a to v rámci oddělení správních agend, kde bu-
dou pro agendu týkající se narození, manžel-
ství a úmrtí otevřeny dvě přepážky. „V pátek
4. října již bude v omezeném provozu otevřena

kancelář matriky ve třetím poschodí. Oddělení
matriky a ověřování bude plně zprovozněno od
pondělí 7. října,“ upřesňuje Petr Karlovský.

Provoz matriky
27. 9. /pátek/ – otevřeno pouze do 11.00 hod. –

od 11.00 hod. ZAVŘENO
30. 9. /pondělí/ – ZAVŘENO
1. 10. /úterý/ – ZAVŘENO
2. 10. /středa/ – OMEZENÝ PROVOZ – dvě

přepážky v I. poschodí na odd. správních
agend

3. 10. /čtvrtek/ – OMEZENÝ PROVOZ – dvě
přepážky v I. poschodí na odd. správních
agend

4. 10. /pátek/ – OMEZENÝ PROVOZ –
kancelář matriky č. 405 ve III. poschodí

V omezeném rozsahu bude tak zajištěna agen-
da narození, manželství a úmrtí.

Oddělení matriky a ověřování bude plně zpro-
vozněno od pondělí 7. 10. 2019.

Foto Jiří Endler
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Změna odjezdu 
linky č. 104
Od pondělí 22. 9. je u linky č. 104
posunut odjezd spojů ze zastávky
Lučany, škola směr Lukášov. Nově
budou spoje odjíždět o 3 minuty
dříve. Z ostatních zastávek se časy
odjezdů nemění.

Pietní akt
Slavnostní připomenutí 101. výro-
čí vzniku samostatného českoslo-
venského státu proběhne 28. října
2019 od 11 hodin u Památníku obě-
tí 1. světové války v Tyršově parku
v Jablonci nad Nisou.

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

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, pro-
gram se studenty či svůj profesní
rozvoj mohou žádat učitelé fyziky,
matematiky, chemie, informatiky,

moderních českých dějin (20. sto-
letí) či mediální a informační gra-
motnosti ze ZŠ na Jablonecku.
Podporujeme učitele, kterým zále-
ží na tom, aby děti předmětu rozu-
měly a chápaly jej, a kteří se snaží
o to, aby výuka byla pestrá, srozu-
mitelná i zábavná.

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

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 no-
minace do obou programů přijí-
máme do 15. 12. 2019, více info na
www.nadacejablotron.cz.

Slavnostní ocenění 
dárců krve
Český červený kříž, pobočka Jablo-
nec nad Nisou, pořádá slavnostní
akty ocenění dobrovolných dárců
krve. To první se koná v pondělí
7. října od 16 hodin v kapli jab-
lonecké nemocnice, kde převez-
mou bronzové plakety dárci, kteří
darovali krev desetkrát. V pondělí
21. října od 16 hodin v obřadní sí-
ni magistrátu města Jablonec nad
Nisou budou slavnostně oceňování
dárci za 40 a 20 bezpříspěvkových
odběrů krve a plazmy zlatými
a stříbrnými plaketami MUDr.
Janského. 

Svěcení památek
Statutární město Jablonec nad
Nisou pokračuje v opravě několika
drobných památek, u kterých se
ještě do konce roku sejdou příz-
nivci jablonecké historie a slav-
nostně včetně posvěcení je uvedou
do života. První setkání se odehra-
je v Sokolí ulici u obnoveného po-
mníku sv. Jana Nepomuckého, a to
14. října v 17 hodin. Druhé setkání
je plánované na 30. října, kdy se
posvětí Háj hrdinů v Jabloneckých
Pasekách. A poslední pietní setká-
ní proběhne 11. listopadu v Luká-
šově, kdy přítomní vzdají hold
u rekonstruovaného Památníku
obětem 1. světové války.

Jablonecké tóny 2019 skončily,
nechť žijí Jablonecké tóny 2020
V pátek 13. září se koncertem na mole přehrady
rozloučil letošní festival Jablonecké tóny.
O slavnostní tečku se postaraly dětský pěvecký
sbor Iuventus, gaude! a soubor Musica Florea.
Společně provedly oratorium Georga Fridricha
Händela Mesiáš. 

Sbor připlul k molu na dračích lodích v oka-
mžiku, kdy začalo v Jablonci pršet. Navzdory
tomu, že hudebníci museli na chvíli uložit cen-
né nástroje, přihlížející nebyli o nic ochuzeni.
Děti se schovaly pod deštníky a drobný výpa-
dek svým zpěvem vyplnily. Koncert následně
pokračoval dle původní dramaturgie a vystu-
pující sklidili v závěru akce zasloužený potlesk. 

Organizátoři už nyní připravují další ročník festivalu a přijímají návrhy a tipy na interprety. Můžete
je zasílat na e-mail města nebo prostřednictvím Facebooku Jablonecké tóny.

Vítání dětí
sobota 31. 8. 2019
Matylda Koudelková, Kristián
Chlum, Tadeáš Záruba, Apolena
Leitmančíková, Vojtěch Kalina,
Lilien Slabyhoudová, Leontýna
Zappová, Antonín Soldát, Petr
Srna, Filip Novák, Eliška Trnková,
Adéla Jonášová, Lukáš Řeháček,
Michal Marek, Christian Černík,
Mirek Hlubuček, Jan Sallmann,
Vojta Oplt, Zoe Helena Šrytr, Kris-
týna Krčmářová.

Těšíme se 
na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 15. 10. 2019 od 15
hodin v kapli jablonecké nemoc-
nice. Dozvíte se vše o kojení a cel-
kové péči o dítě, o správném těles-
ném vývoji a jeho dalším rozvíjení.
S výrobky, které vám v péči o va-
še miminko pomohou, vás sezná-
mí a drobné dárky předají zástup-
ci firem. Podrobnější informace
jsou zveřejněny na webové stránce
www.nemjbc.cz. 

Kostel Povýšení svatého Kříže v Jab-
lonci nad Nisou byl oceněn v soutěži
Památka roku Libereckého kraje 2018.
Ocenění bylo slavnostně předáno v so-
botu 14. září v rámci Dnů evropského
dědictví právě v tomto kostele. Foto
Milan Bajer

TJ Delfín uspořádal na jablonecké pře-
hradě závěrečné kolo Českého poháru
kanoepola. Jde o hru na brány, hráči
jezdí na kajacích a hrát mohou pád-
lem i rukou. Jablonecký klub v této dis-
ciplíně v roce 2017 získal titul mistra
ČR. Foto Martin Kořínek

Kořeny předků přilákaly v sobotu do
Jablonce skupinu jedenadvaceti Bra-
zilců z města Nova Petrópolis. Ti na-
vštívili vedení města a vystoupali i na
radniční věž. Jablonec má s brazil-
ským městem od roku 2007 podepsa-
nou Dohodu o přátelství. Archiv MMJN

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJNIlustrační foto archiv MMJN
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Novým primátorem se stal Jiří Čeřovský
Na letošním osmém zasedání Zastupitelstva statu-
tárního města Jablonec nad Nisou, které se konalo
18. září, zastupitelé v tajné volbě odvolali Milana
Kroupu (ANO) z funkce primátora města. Novým
primátorem se stal Jiří Čeřovský z ODS. 

Volba nového primátora a stejně tak dvou náměstků
byla tajná. Pro nového primátora Jiřího Čeřovského
hlasovalo 20 zastupitelů z 26 odevzdaných hlasova-
cích lístků, přičemž jich bylo vydáno celkem 28.

Dosavadní náměstek pro rozvoj města Jakub
Chuchlík (Piráti) vzápětí rezignoval na svoji funkci.
Před samotnou volbou primátora rezignovala na funk-
ci i radní Jarmila Valešová (Piráti). Z funkce radního
byl odvolán Jan Polák (Piráti).

Novým náměstkem primátora pro rozvoj města se
stal Petr Roubíček (ODS). Dále byl v tajné volbě zvo-
len Milan Kouřil (ANO) do funkce náměstka pro eko-
nomiku a majetek města. 

Jablonečtí zastupitelé zvolili stávajícího náměstka
pro oblast humanitní a sociální Davida Mánka (ANO)
statutárním náměstkem primátora. 

Novými členy rady města Jablonec nad Nisou se po
tajné volbě stali Miloš Vele (ODS), Vít Němeček (ODS)
a Petr Vobořil (SLK).

Složení rady města:
• Jiří Čeřovský (ODS)
• Milan Kouřil (ANO)
• David Mánek (ANO)
• Vít Němeček (ODS)
• Stanislav Říha (ANO)
• Petr Roubíček (ODS)
• Miloš Vele (ODS)
• Petr Vobořil (SLK)
• Jan Zeman (ANO)

Primátorský svařák opět podpoří dobrou věc
Jablonečtí zastupitelé schválili, že se v adventním
čase bude konat již 13. ročník Primátorského sva-
řáku. Celý výtěžek z letošní sbírky poputuje Oblastní
charitě Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni.

Tradičně bude rozléváno svařené víno do hrnečků
s logem jedné z městských dominant, které si budou
moci lidé odnést jako „odměnu“ za poskytnutý finanč-
ní dar ve prospěch vyhlášené sbírky. Minimální výše
příspěvku do sbírky bude stejně jako v minulých le-
tech 50 korun, maximální výše není omezena. 

Město uhradí v letošním roce necelých 
20 milionů za provoz tramvajové linky č. 11
Jedním z bodů zářijového zastupitelstva bylo
schválení uzavření Smlouvy o finanční spolupráci
ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 se
statutárním městem Liberec (SML). 

Ve smlouvě se město Jablonec nad Nisou zavazuje,
že se bude finančně podílet na úhradě kompenzace,
která vznikne provozováním tramvajové linky č. 11,
a uhradí SML část kompenzace za období od 1. ledna
2019 do 31. prosince 2019. 

Obě smluvní strany se dohodly, že celková výše
kompenzace ze strany Jablonce, včetně uhrazených
záloh, nepřekročí částku 19 751 000 Kč. Přičemž mě-
síční zálohové platby jsou ve výši 1 000 000 Kč.

Výtah páternoster je kvůli závadě mimo provoz
Od 20. srpna je radniční výtah páternoster mimo
provoz. Zařízení, které dlouhé roky sloužilo k ry-
chlé přepravě osob mezi patry, je dožilé a řadu let
pracovalo v nouzovém režimu.

I přes pravidelné opravy a servis jsou základní kom-
ponenty výtahu v havarijním stavu (pohon, řetězy, in-
stalace), bez jejich výměny není možné počítat s bez-
problémovým provozem. 

Rada města na svém jednání 5. září schválila dopo-
ručení kanceláře tajemníka, tj. realizaci generální
opravy výtahu páternoster v budově radnice v roce
2020. 

Než bude výtah opraven, mohou občané využít vý-
tah, který je přístupný vchodem vedle kina Radnice.

(hj)

■ Krátce
Do lavic zasedlo přes 
470 prvňáčků
Školní rok 2019–2020 je nástup-
ním rokem pro více jak 470 jablo-
neckých dětí. Je to o skoro 40 žáč-
ků více než v uplynulém školním
roce 2018–2019. 

Město Jablonec nad Nisou je
zřizovatelem devíti základních
škol, ve kterých se otevřelo dva-
cet prvních tříd, do jejichž lavic
usedlo 473 dětí.

Svůj první školní den si prv-
ňáčci užili ještě za doprovodu ro-
dičů i prarodičů. Nástup dítěte do
první třídy základní školy přináší
zásadní změny nejen do života
dítěte, ale klade zvýšené nároky
také na rodiče. V očích dětí byla
vidět radost, očekávání, ale i drob-
né obavy z nového prostředí a z no-
vé role žáků. 

Období školního vyučování ve
školním roce 2019–2020 začalo
v pondělí 2. září. Výjimkou byla
ZŠ Liberecká, která přivítala své
žáky dle plánu o 14 dní později.
ZŠ Liberecká zahájila školní rok
až v pondělí 16. září. Ve škole
probíhaly práce spojené s rekon-
strukcí učeben a kabinetů
přírodopisu, fyziky a chemie a ta-
ké dílen. Zcela nová je i třída pro
výuku cizích jazyků.

(hj)

Dotace na čistírny 
a kanalizační přípojky
Ještě do konce října je možné po-
žádat o dotaci z Programu pod-
pory výstavby technické infra-
struktury pro rok 2019. Žádosti se
podávají na oddělení dotací. Měs-
to má ve svém rozpočtu alokova-
nou částku 1,5 mil. korun a fi-
nanční prostředky jsou určené na
podporu výstavby domovních
čistíren odpadních vod a kanali-
začních přípojek. 

„Jediný rozdíl oproti minulosti
je ten, že program nepodporuje
odkanalizování novostaveb,“ kon-
statuje vedoucí oddělení dotací
Iveta Habadová. 

O investiční dotaci mohou žádat
majitelé rodinných a bytových
domů v katastrálním území Jab-
lonce nad Nisou, získat mohou
50 % z celkových způsobilých vý-
dajů, maximálně však 50 tisíc ko-
run na jednu bytovou jednotku.
Žádosti je možné předkládat do
31. října 2019, akce musí být
realizovány nejpozději do konce
října příštího roku.

Podrobné informace jsou na
úřední desce a webu města v čás-
ti Magistrát, sekce Životní situace
– Finance.

(jn)

Žáci v ZŠ Liberecká zahájili školní rok až v pondělí 16. září. Foto Jana Hajná

Ilustrační foto archiv MMJNFoto Jiří Endler
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RNDr. Jiří Čeřovský
primátor

Narodil se v roce 1955 v Semilech. Po absolvování gymnázia vystudoval
Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor biologie – chemie, učitelství
pro střední školu. Je že-
natý, má jednu dceru.
Do Jablonce se přestě-
hoval v roce 1984, kdy
začal učit na sportovní
škole. 

V letech 1990–1994
byl ve funkci zástupce
ředitele. Od roku 1994
do roku 2006 vykoná-
val funkci starosty měs-
ta. Před zvolením do
funkce primátora byl
ředitelem Základní ško-
ly Jablonec nad Nisou,
Liberecká 26, p. o. Mezi
jeho záliby patří sjezdo-
vé lyžování (účastník
závodů Masters v ob-
řím slalomu), jízda na
kole, hra na trubku
a chalupaření. 

Od roku 1995 je čle-
nem ODS, v zastupitel-
stvu města působí ne-
přetržitě již 29 let.

Představujeme nové vedení radnice

Mgr. David Mánek 
statutární zástupce primátora, náměstek pro odbory humanitní a sociální

Narozen roku 1983 v Jaroměři, od roku 1984 žije v Jablonci n. N, je ab-
solventem ZŠ Na Šumavě, později vystudoval Gymnázium Dr. Randy

a Technickou univerzi-
tu v Liberci. Vyučoval
na ZŠ Pasířská v Jab-
lonci n. N., v srpnu 2011
byl jmenován ředitelem
ZŠ a MŠ v Josefově
Dole.

Je držitelem trenér-
ské fotbalové UEFA A-
licence a osm let tréno-
val nejmenší děti. Je
šťastně ženatý s man-
želkou Míšou.

V roce 2014 prvně
kandidoval do zastupi-
telstva za ANO 2011 ja-
ko nezávislý, v roce
2018 byl zvolen do za-
stupitelstva města, v pro-
sinci téhož roku byl
zvolen na post náměst-
ka pro odbory huma-
nitní a sociální. V září
2019 byl na zastupitel-
stvu potvrzen na postu
náměstka a nově zvo-
len statutárním zástup-
cem primátora.

Ing. Petr Roubíček
náměstek pro odbor rozvoje

Narozen roku 1964 v Liberci, v Jablonci žije od roku 1967, studoval
Střední ekonomickou školu v Jablonci – obor zahraniční obchod. Po voj-
ně vystudoval VŠE na
katedře vnějších mezi-
národních vztahů.

Od roku 1991 praco-
val ve sklářském prů-
myslu, později v teleko-
munikacích. Od roku
1998 jako osoba samo-
statně výdělečně činná
(OSVČ). V roce 2013 se
stal členem představen-
stva Jablonecké ener-
getické, a. s., v prosinci
2014 jejím ředitelem.

Je ženatý, má tři děti,
mezi velké koníčky pat-
ří cyklistika, jeho vel-
kou vášní je baseball,
kterému se dlouhá léta
věnuje jako funkcionář
a dobrovolný trenér. 

Od roku 2010 je v za-
stupitelstvu města, v le-
tech 2010–2018 byl rad-
ním. 

V září 2019 byl zvolen
náměstkem pro odbor
rozvoje, člen ODS.

Ing. Milan Kouřil
náměstek pro odbor financí a majetku

Narozen roku 1969 v Jablonci, absolvent Střední ekonomické školy v Jab-
lonci a VŠE v Praze – obor Ekonomika zahraničního obchodu. 

Od roku 1992 praco-
val jako auditor bank
pro společnost KPMG
ČR. V letech 1995–2000
se věnoval zahranič-
ním afilacím v Preciose,
a. s., poté vedl obchodní
oddělení v Preciosa
Figurky, s. r. o. (dnešní
Preciosa Beauty, s. r. o.).
Po osmi letech přesel
do fy Sekyra Group, a. s.
Od roku 2012 do 2018
se zaměřil na obchodní
a finanční projekty jako
OSVČ. Od roku 2018
byl na pozici Director
for Eastern Markets
(ředitel pro východní
trhy) ve firmě Pivovar
Svijany, a. s.

Největším koníčkem
je sport, zejména tenis.
Je držitelem tenisové
trenérské licence II. tří-
dy. Je rozvedený, má tři
dcery.

Zastupitelem města
je od roku 2014, kandi-
doval za ANO 2011.
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Výstava fotek osobností Otty Dlaboly
Měsíc před 30. výročím pádu komunismu za-
číná v Jablonci v Domě Scheybalových vý-
stava unikátních snímků, které zachycují dra-
matické události srpna 1968 a podzimu 1989.
Doplněná je o jedinečné fotografie osobností
z let 1968–89. Autorem snímků je Otto Dla-
bola, který má ve svém portfoliu přes 200 000
negativů a diapozitivů a byl mj. dvorním fo-
tografem Karla Gotta. 

Málokterý Čech nemá doma desku, na jejímž
obalu je fotografie Otto Dlaboly. Gott, Kubišová,
Kryl, Vondráčková, Matuška, Zagorová, Šlitr, He-
gerová, Bartošová, Matuška, Suchý, Pilarová,

Hapka, ale také Ray Charles, Freddie Mercury,
Tina Turnerová, Johnny Cash. Stovky zpěváků
má ve své sbírce fotograf patřící mezi průkop-
níky fotografie českých celebrit.

Na výstavu v Jablonci nad Nisou zapůjčil ne-
jen snímky známých osobností, ale také spolu
s pořadateli z Jabloneckého kulturního a infor-
mačního centra vybral fotografie ve spojitosti
s 30. výročím sametové revoluce. „Otto Dlabola
byl přítomen historickým událostem, které má-
me všichni v paměti. Zvěčnil například oka-
mžik, kdy na dnes už legendárním balkoně teh-
dejšího domu nakladatelství Melantrich poprvé
21. listopadu promlouval k plnému Václavské-

mu náměstí budoucí prezident Václav Havel.
A poté lidem zazpívala Marta Kubišová Modlit-
bu pro Martu, která se stala symbolem sameto-
vé revoluce,“ říká Petr Vobořil z Jabloneckého
kulturního a informačního centra. Návštěvníci
výstavy uvidí například i fotografie z 21. srpna
1968, jež byly pořízeny od budovy rozhlasu na
Vinohradské ulici v Praze.

Výstava se koná pod názvem Svědectví 68–89
/ Třicet let svobody v domě národopisců Schey-
balových. Slavnostně bude zahájena 17. října
v 17 hodin a potrvá do 23. listopadu. Otevřena
bude zdarma, úterý až pátek v době 10–12
a 13–17 hodin a v sobotu 10–13 hodin. (rsch)

Photo©Otto Dlabola, 1969

Otto Dlabola (*1944)

Fotografuje od svých deseti let, kdy dostal
k Vánocům Altissu, fotoaparát, který má
dodnes. Od roku 1965 fotograf na volné
noze. Proslavil se zejména fotografiemi
interpretů populární i vážné hudby, her-
ců a dalších osobností pro časopisy (Me-
lodie, Ahoj na sobotu, Květy, Mladý svět,
Vlasta, Koktejl, magazín MF Dnes, In-
stinkt, Reflex, Týden, Téma) u nás i v za-
hraničí.

Nafotografoval přes 200 titulních foto-
grafií pro gramofonové desky, CD a DVD.
Vydal samostatné autorské knihy Průvod-
ce hudební Prahou, knihu o Janu We-
richovi a Čechy hudební. Další fotografie
publikoval ve více než padesáti knihách.
Vytvořil také množství snímků na plakáty
interpretů populární hudby. Bohatý ar-
chiv autora zahrnuje okolo 200 000 nega-
tivů a diapozitivů. Od srpna roku 1996 do
roku 2001 psal pro časopis Fotografie ma-
gazín rubriku Sběratelství.

Najděte si svou skleněnou kuličku 
Turistické infocentrum (TIC) v Kostelní uli-
ci zve širokou veřejnost k návštěvě ve čtvrtek
24. října. V rámci Dne informačních center
připravilo program pro děti, pro dospělé
pak širokou nabídku propagačních mate-
riálů z města i okolí, posezení v příjemném
prostředí infocentra nebo prohlídku výstavy
v podkroví domu národopisců Scheybalo-
vých.

Den informačních center vyhlásila letos poprvé
Asociace turistických informačních center (ATIC).
Koná se po celé republice a účastní se ho přes
150 infocenter. V jabloneckém infocentru v Do-
mě Scheybalových bude ve čtvrtek 24. října
otevřeno od 9 do 18 hodin. „Pro děti je připra-
ven malý kvíz a odměna. Tu najdou v bývalé
farní zahradě. Dospělým nabídneme teplý čaj
nebo kávu. Doporučujeme i prohlídku výstavy
v podkroví, kde návštěvníci uvidí unikátní foto-
grafie Otto Dlaboly, který fotil například Karla
Gotta, Martu Kubišovou a další osobnosti,“ zve
Regina Fučíková z turistického infocentra
v Jablonci nad Nisou.

Z historie turistického infocentra
v Jablonci
Informační servis pro turisty, dnes považovaný
za samozřejmost, byl před 23 lety v Jablonci
novinkou. Turistické informační centrum se
slavnostně otevřelo na sklonku roku 1996 a by-
lo vůbec prvním svého druhu v Jizerských ho-
rách. Jablonec nad Nisou má tak hned po Tur-

novu nejdéle fungující infocentrum v celém re-
gionu. 

O dva roky dříve, tedy v roce 1994, vznikla
Asociace turistických informačních center
A. T. I. C., pod jejíž hlavičkou získalo certifikaci
bezmála 450 infocenter v celé republice. Aso-
ciace turistických informačních center tedy le-
tos slaví 25 let své existence! U této příležitosti

si u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistro-
vala značku bílého „i“ v zeleném poli jako
ochrannou známku, k níž se vážou činnosti
a kvalita služeb informačních center.

Čtvrtek 24. říjen je Světovým dnem pro rozvoj
informací, k němuž se poprvé připojuje i ATIC,
a to vyhlášením Dne turistických informačních
center. (rsch)

Foto archiv JKIC
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Burza Amos 2019 v Eurocentru /4. 10. 2019/
Amos nabídne prezentaci nového vozu i Noc tlachání
Vybíráte střední školu pro vaše dítě? Zajímá
vás nabídka volnočasových aktivit? Hledáte
nové pracovní příležitosti nebo tipy na pod-
nikání? Pokud ano, určitě se v pátek 4. října
vydejte do jabloneckého Eurocentra. 

Od 9 do 17 hodin se zde uskuteční již 19. ročník
burzy škol, vzdělávání, pracovních příležitostí
a volnočasových aktivit Amos 2019. 

Součástí doprovodného programu jsou prak-
tické ukázky řemesel jednotlivých škol jako na-
příklad módní přehlídky a barmanské show.
Automobiloví nadšenci jistě ocení, že Škoda
Akademie bude prezentovat nejnovější Azubi
Car. V případě, že máte blíže k umění, nenechte
si ujít výtvarné dílny, které zajistí Oblastní ga-
lerie Lázně. 

Součástí programu je i projekt Živá knihovna
povolání, která si klade za cíl motivovat žáky
posledních ročníků základních škol ke studiu
technických oborů a podpořit tak jejich násled-
né uplatnění na trhu práce. Akce je přístupná
žákům předem registrovaných základních škol,
kteří získají příležitost setkat se se zástupci fi-
rem Česká Mincovna, ABB a ARaymond. Firmy
žákům nabídnou možnost nakouknout pod po-
kličku jejich podnikání.

Od 20.20 hodin se v kině Junior poprvé usku-
teční PechaKucha Night (což je japonsko-ang-

lický název, který v překladu znamená Noc po-
vídání či tlachání. Pod názvem Severní byznys
je krutej powered by PechaKucha proběhnou za
podpory libereckého podnikatelského inkubá-
toru Lipo.ink.

Na pódiu se představí zajímavé umělecké či
jinak kreativní projekty a osobnosti našeho re-
gionu. 

Doprovodný program

Pátek 4. 10. 2019
9.00 Zahájení 

VELKÝ SÁL
9.30 Hudební vystoupení – Studio Kokos,

Jablonec nad Nisou
10.00 Módní přehlídka – SŠ oděvního

designu Kateřinky, Liberec 
10.30 Prezentace – Škoda Auto Mladá 

Boleslav – SOU strojírenské
11.00 Módní přehlídka – SŠ gastronomie

a služeb, Liberec
11.30 Ukázka barmanských dovedností –

Obchodní akademie, Hotelová škola
a SOŠ, Turnov

12.00 Hudební vystoupení – Studio Kokos,
Jablonec nad Nisou

13.00 Módní přehlídka – SŠ oděvního designu
Kateřinky – Liberec

13.30 Ukázka barmanských dovedností –
SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

14.00 Prezentace – Škoda Auto Mladá
Boleslav, SOU strojírenské

14.30 Taneční vystoupení – taneční škola DaM
15.00 Taneční vystoupení – orientální tance

Studio Najla, Jablonec nad Nisou
15.30 Taneční vystoupení – orientální tance

Tasmina, Jablonec nad Nisou
16.30 Superfitness – Ukázka z nabízených lekcí

KINO JUNIOR 
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy
20.20 Severní byznys je krutej (powered by

PechaKucha)

MALÝ SÁL
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy

VÝSTAVNÍ PAVILON S3 
Výtvarné dílny od Oblastní galerie Lázně
Liberec

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy

EKOCENTRUM
Prezentace výukových programů Ekocentra,
aktivity pro děti i dospělé.

Změna programu vyhrazena

Foto 3 x Ivana Mošnová

Veletrh vzdělávání i pracovních příležitostí
EDUCA MY JOB LIBEREC 2019 /10.–12. 10. 2019/
Od čtvrtka 10. října do soboty 12. října bude
liberecká Home Credit Arena po roce znovu
patřit studentům, zástupcům škol i zaměst-
navatelům a všem zájemcům o vzdělávání.
Uskuteční se zde již 13. ročník oblíbeného
veletrhu vzdělávacích a pracovních příleži-
tostí EDUCA MY JOB LIBEREC 2019, který
je největším podobným veletrhem v Liberec-
kém kraji a jeho okolí. 

V loňském roce Educa přilákala více než 18 000
návštěvníků. Veletrh je určen všem zájemcům
o vzdělávání i o nové pracovní příležitosti.

Svým programem se zaměřuje jak na žáky
a studenty základních, středních a vysokých
škol, tak absolventy, ale také na zkušené od-
borníky hledající nové pracovní uplatnění či
novou inspiraci.

Na veletrhu se návštěvníkům představí více
než 60 firem a 60 škol. Zástupci jednotlivých
středních a vysokých škol zde zájemcům o stu-
dium představí konkrétní studijní programy
a seznámí je i s možnostmi budoucího uplatně-
ní jejich absolventů na trhu práce. Firmy z ce-
lého Libereckého kraje návštěvníkům předsta-
ví svou firemní kulturu i nabídku volných pozic
či programy pro studenty a absolventy.

Na Educe se letos představí nové soutěže 
Součástí doprovodného programu letošního
ročníku veletrhu Educa jsou dvě nové soutěže
pro širokou veřejnost, do kterých je stále mož-
né se zapojit. 

První je fotografická soutěž Educa Press Photo.
Hlavním tématem je Člověk a učení, práce, zá-
bava. Má tak přilákat pozornost fotografů i di-
váků k běžným součástem života. Jedním
z partnerů soutěže je i statutární město Jab-
lonec nad Nisou. Své fotografie může do soutě-
že přihlásit každý fotonadšenec a vyhrát zají-

mavé ceny včetně nádherné trofeje od společ-
nosti Lasvit. 

Soutěž Pozdrav Educu je určena pro žáky zá-
kladních a středních škol, kteří mají za úkol se
svou třídou prostřednictvím krátkého videa vy-
jádřit, jak moc se těší na veletrh Educa. Hlavní
výhrou v této soutěži je 10 000 Kč na školní vý-
let snů pro nejlepší ze zapojených tříd. I letos
budou na veletrhu uděleny ceny TOP firma
a TOP škola, které oceňují nejzajímavější vý-
stavní expozice na Educe.

Bližší informace o veletrhu i doprovodném
programu najdete na www.educaliberec.cz.

Foto archiv Educa Liberec Foto archiv Educa Liberec 
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Do kina na operu
Je tu podzim a s ním i nová sezona v Metro-
politní opeře New York. Kino Radnice letos
uvede jubilejní 10. sezonu přímých přenosů
ve špičkové kvalitě. Sezonu zahájí v sobotu
12. října legendární Pucciniho Turandot.

The Met: Live in HD je série operních předsta-
vení z nejslavnějšího operního svatostánku
světa vysílaných živě ve vysokém rozlišení do
sedmdesáti zemí světa. „Od svého počátku v ro-
ce 2006 přenesla Metropolitní opera na velká
plátna víc než stovku představení, v nichž se
představily největší operní hvězdy včetně Re-
née Fleming, Anny Netrebko, Plácida Dominga
nebo Jonase Kaufmanna,“ říká Petra Handlí-
řová z jabloneckých kin.

Kino Radnice se k projektu přímých přenosů
připojilo v roce 2009 a od té doby nevynechalo
jedinou sezonu. Přidanou hodnotou každého
přenosu jsou unikátní záběry ze zákulisí velko-
lepého divadla Metropolitní opery při přestav-
bách scén i rozhovory s interprety. 

„V programu nové sezony se objeví jak osvěd-
čená klasika jako Tosca, Turandot nebo Mada-
me Butterfly, z novinek pak například Porgy
a Bess George Gershwina nebo Achnaton Phi-
lipa Glasse,“ nastiňuje program Handlířová.

Jablonečtí milovníci umění mohou na všech
deset představení využít abonmá za zvýhodně-
nou cenu 280 Kč za vstupenku při nákupu mi-

nimálně jedné vstupenky na každé představení.
Běžná cena jednotlivých představení je pak
330 Kč. (ph, end)

Termíny přímých přenosů sezony
2019/2020
Sobota 12. 10. 2019 – Turandot (Puccini)
Sobota 26. 10. 2019 – Manon (Massenet)
Sobota 9. 11. 2019 – Madame Butterfly (Puccini)
Sobota 23. 11. 2019 – Achnaton

(Philip Glass)– nová produkce / v Met premiéra
Sobota 11. 1. 2020 – VojceK 

(Berg) – nová produkce
Sobota 1. 2. 2020 – Porgy a Bess 

(Gershwin) – nová produkce
Sobota 29. 2. 2020 – Agrippina (Handel) 

– nová produkce / v Met premiéra
Sobota 14. 3. 2020 – Bludný Holanďan 

(Wagner) – nová produkce
Sobota 11. 4. 2020 – Tosca (Puccini)
Sobota 9. 5. 2020 – Marie Stuartovna 

(Donizetti)

Sedmá městská cena na sedmnáctém tanci
Ve dnech 25.–28. října se uskuteční 33. ročník
celostátní přehlídky scénického tance mlá-
deže a dospělých Tanec, tanec… 2019. Letošní
jablonecký program bude lákat do kostela sv.
Anny na výjimečný projekt z tvůrčí dílny
Záhora – Šporcl – Komárek. Město je hosti-
telem taneční přehlídky posedmnácté a letos
udělí sedmou cenu Města tance. 

Přehlídka Tanec, tanec… 2019 se uskuteční v kos-
tele sv. Anny, městském divadle a v Eurocentru
Jablonec ve dnech 25.–28. října. „Letošní roč-
ník zahájí výjimečný Koncert pro NI z tvůrčí
dílny Michal Záhora, Petr Šporcl a Jan Komá-
rek, v dalších dvou večerech nabídne program
osmnáct současných českých choreografií
a hosty ze Slovenska. Taneční semináře pove-
dou opět přední lektoři a na závěr provede ZUŠ
Klapkova Praha výsledek svého rezidenčního
pobytu,“ jmenuje programovou nabídku Jiří
Lössl z NIPOS-ARTAMA Praha.

Už samotné zahájení bude podle Lössla vel-
kolepé, přesto velmi komorní a křehké. „Pro
účastníky přehlídky v pátek 25. října od 21.00
hodin a pro širokou veřejnost v sobotu 26. října
od 21.30 hodin bude v kostele sv. Anny uvedený
Koncert pro NI. Jde o sólový koncert pro violon-
cello koncipovaný jako duet mezi zvukem a ob-
razem, mezi interpretem a tanečníkem. Hudba
je pevným bodem v prostoru, inspirací a pocito-
vým průvodcem při setkání vynikajícího violon-
celisty Petra Šporcla s renomovaným choreo-
grafem a tanečníkem Michalem Záhorou v režii
tvůrce pohybových a tanečních projektů Jana Ko-

márka,“ popisuje uměleckou lahůdku Jiří Lössl.
Přehlídkové taneční večery jsou připravené na
sobotu 26. a neděli 27. října v městském divadle
vždy od 19 hodin. Odborná porota bude během
nich vybírat nominace z celkem jedenatřiceti
tanečních souborů. „Za zmínku stojí určitě
hosté ze slovenské Bytči, které uvidíme v cho-
reografické práci Renáty Gálové s názvem Kreh-
kosť,“ říká Ludmila Rellichová z týmu organi-
zátorů jablonecké přehlídky. Právě Ludmila
Rellichová z Tanečního a pohybového studia
Magdaléna společně s Petrou Endlerovou
a skupinou Parau Parau reprezentují jablonec-

kou taneční scénu. V závěru přehlídky v pondě-
lí 28. října od 13 hodin v městském divadle uve-
de ZŠ Klapkova Praha výstup z rezidenčního
pobytu, který byl součástí Ceny města tance, již
pražská škola získala v loňském roce. „Po slav-
nostním vyhlášení nominací a předání Ceny
města tance 2018 za výrazný umělecký počin
a osobitou výpověď v tanci celou letošní taneč-
ní slavnost v Jablonci nad Nisou uzavře speci-
fický projekt, jímž bude tvůrčí výstup z dílny
Tomáše Žižky,“ uzavírá pozvánku na 33. ročník
celostátní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec… 2019 Jiří Lössl. (jn)

Foto Ivo Mičkal

Foto archiv Kina Jablonec

Týden sociálních služeb /7.–13. 10. 2019/
V celé České republice se koná již tradiční
Týden sociálních služeb. Jedenáctý ročník
proběhne 7.–13. října 2019.

Sociální služby se týkají každého člověka. V Čes-
ké republice působí více než 2 000 poskytovate-
lů sociálních služeb, které využívá přibližně
700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměst-
nanců. 

„Od 90. let se kvalita, ale i dostupnost sociál-
ních služeb zvyšuje. Ve druhém říjnovém týdnu
se prezentují poskytovatelé sociálních služeb,
pořádá se řada odborných i veřejných akcí. Tak
jako každý rok se aktivně zapojí i poskytovatelé

sociálních služeb Jablonecka,“ říká Martina Sem-
rádová z jabloneckého magistrátu. Poskytovate-
lé v daném týdnu pořádají dny otevřených dve-
ří a také probíhá i řada dalších akcí. Například
Diakonie ČCE, středisko Jablonec nad Nisou
společně s Centrem sociálních služeb Jablonec
nad Nisou pořádají 7. října ve spolkovém domě
kulatý stůl na téma Kompetence a propojování
sociálních pracovníků, poskytovatelů sociál-
ních služeb, zdravotníků, institucí a dalších po-
máhajících profesí na území Jablonecka. 

Hlavním hostem bude Andrea Tajanovská,
předsedkyně Profesního svazu sociálních pra-
covníků v sociálních službách, lektor Institutu

vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR.

Více o akci www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
cz/den-otevrenych-dveri (end)

Foto www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
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Divadelní sezona přinese prvotřídní zážitky
Po jedenadvacáté zahajuje zrekonstruované
Městské divadlo Jablonec nad Nisou diva-
delní sezonu nabitou prvotřídními tituly
mnoha žánrů. 

Jablonecký kulturní stánek si za dobu své novo-
dobé existence vychoval ty nejlepší a nejnároč-
nější fanoušky, jelikož jim pravidelně připravu-
je to nejlepší, co se na české kulturní scéně děje.
„Stejně jako v minulosti přineseme večery za-
měřené na divadlo, hudbu, pohádky pro děti
a nezapomeneme ani na pravidelný projekt
Společně nejen na jevišti či na začínající hvěz-
dy hudební scény v soutěži Hvězdy pod Ještě-
dem,“ říká Pavel Žur, ředitel divadla.

Jednou z hvězd, která jablonecké divadlo roz-
září, bude Eva Urbanová, jež v Jablonci vystou-
pí 12. prosince, a to v rámci Vánočního koncer-
tu. Vánoční koncert budou mít i děti z DPS
Vrabčáci, kteří v městském divadle v Jablonci
vystoupí po boku houslového virtuosa Jaro-
slava Svěceného a vánoční atmosféru umocní
i Jan Smigmator se svými Swingovými Váno-
cemi.

Ještě než se tak stane, do divadla zavítají na-
příklad David Matásek, Igor Chmela a Linda
Rybová ve hře Šťastný vyvolený. K vidění bude
veselohra Pánský klub Divadla na Jezerce,
v níž zazáří Kristýna Hrušínská a Milan Šteind-
ler. Na veselou notu zahraje i Divadlo Járy
Cimrmana s hrou Vyšetřování ztráty třídní kni-
hy. „Milovníci dramatu by si zase neměli ne-
chat ujít Otčenáškovo nesmrtelné dílo Romeo,
Julie a tma, s níž přijede Divadlo v Dlouhé,“

zmiňuje drama Žur. V milostném příběhu Vzpo-
mínky zůstanou se objeví nestárnoucí Zlata
Adamovská po boku svého manžela Petra Ště-
pánka. Ivanu Chýlkovou, Annu Šiškovou, Janu
Strykovou, Bereniku Kohoutovou a Romana
Štabrňáka uvidí diváci ve hře Patrika Hartla –
4 sestry. 

S Divotvorným hrncem přijedou liberečtí
herci z Divadla F. X. Šaldy a Šumaře na střeše
přiveze Městské divadlo Mladá Boleslav. Mezi
unikátní lze zařadit i hru Carmen, v níž se
představí Dagmar Pecková a Bára Hrzánová,
a to pod režijním vedením Jana Jiráně.

Mezi dětskými nedělními představeními na-
jdeme pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
O princezně na hrášku, Šťastný princ či Ma-
courkova bláznivá povídačka O hrochovi, který
se bál očkování.

„Nabídka je jako obvykle pestrá a prvotřídní,
když si k tomu představíme krásné prostory se-
cesního kulturního stánku, nezbývá než si vy-
brat a přijít si vychutnat večer par excellenece
na vlastní kůži,“ zve diváky do divadla jeho ře-
ditel Pavel Žur. (ims, end)

Klub Na Rampě nabídne mnoho zábavy
Jablonecký Klub Na Rampě klade důraz na
pestrost hudebních žánrů, živost, klasické
i nové hudební proudy a podporu autorské-
ho hraní. Pestrou škálu pořadů připravil
tým v čele s Milenou Bauerovou na podzim-
ní měsíce.

Našlapaný říjnový program odstartují a uza-
vřou tři zajímavé besedy – Steve Lichtag vylíčí
svá dobrodružství s žralokem bílým, cestovatel-
ka Pavla Bičíková odhalí i méně známé krásy
Českého ráje a kajakář Standa Chládek povy-
práví o splutí řeky posvátné opice.

„Bránice posluchačů polechtají večery s libe-
reckým Krátkým a úderným divadlem, stále
oblíbenější Slam Poetry a neméně vtipná stand-
up show Na Stojáka,“ jmenuje část programu
Radka Pospíšilová z Klubu Na Rampě. Z čes-
kých hudebních lahůdek vybrala Rampa na ří-
jen přední zástupce české alternativní scény –
Zrní, hip-hopové mistry Prago Union, rovněž
zazní pohádkové Amore kapely Vltava, které
vzápětí rozčísnou kultovní Kurtizány z 25.
Avenue s Tomášem Varteckým v čele. Koncem
měsíce zazní pražský underground Garage
s Tony Ducháčkem. „Nenechte si ujít skvělou,

téměř dívčí, ale o to divočejší, kapelu Gaia
Mesiah, která po svém comebacku před třemi
lety slaví velké úspěchy na festivalech i na
vlastní tour,“ vypichuje perličku říjnového pro-
gramu Pospíšilová.

Zahraničními zástupci kvalitní hudby budou
v říjnu Ulrich Ellison přezdívaný blues-rocko-
vý Mozart a jeho Tribe, dále pak world – alter-
nativ Deshane s norskou zpěvačkou a zvukem
didgeridoo. Klub na Rampě bude i letos v říjnu

znovu místem projekce filmů Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů.

„V listopadu doporučujeme z hudebních las-
komin ochutnat Ivan Hlas Trio či Peter Lipa
Band. Opět zazáří rudý vlas skvělé kanadské
zpěvačky jménem Layla Zoe. Letos jsme se roz-
hodli oprášit tradici jazzového festiválku
Skrzjazzfest, kde vystoupí například NTS trio
a Jungle Rootz. Druhý minifest bude ze soudku
jiného, heavy a trash metal fest s kapelami
Perseid, Sarah a Dangarsix,“ vyjmenovává dal-
ší zajímavé akce pracovnice klubu. Zaručenou
zábavu v listopadu poskytne vyprávění Honzy
Kopky o bajkování v Kyrgyzstánu, ujetý alkorap
punk z Valmezu Elektrick Mann či svérázný
písničkář Jiří Schmitzer. Kvalitní zábavu slibu-
je i stálice české hudební scény z Valašškého
Meziříčí – Mňága a Žďorp.

Mezi pravidelné pořady Rampy bude i nadále
patřit hospodský kvíz každé druhé úterý, ho-
rečky sobotní noci a nedělní pohádkové odpo-
ledne pro děti jednou za měsíc, workshop afric-
kého bubnování s lektorem Tomášem Kerle,
nově workshop ruční grafiky a workshop tance
tribal fusion a salsa tančírna. 

(end, pt)

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Foto archiv kapely Vltava

Ohlédnutí před listopadem 1989
Na podzim letošního roku proběhne v Jab-
lonci nad Nisou řada akcí, které připomenou
listopadové události roku 1989. Tematicky se
k nim řadí i výstava fotografií přibližujících
život obyvatel našeho města v 70. a 80. letech
dvacátého století.

Nejde o systematické obrazové mapování obdo-
bí před listopadem 1989, ale pouze o připome-
nutí zajímavých, pro život té doby typických
událostí i každodenního dění. Záměrem orga-
nizátorů je poukázat na to, jak se proměnil ži-
vot v Jablonci nad Nisou po listopadových udá-
lostech.

Fotografie z nedávné doby, která už je histo-
rií, vyvolávají u mnohých Jablonečanů vzpo-
mínky na mládí. Je to životní etapa, kterou si
připomíná většina lidí s nostalgií, a to bez ohle-
du na to, jaké politické poměry v zemi vládly. 

Pro nejmladší generace budou dokumentární
fotografie nejspíš překvapujícím svědectvím
o tom, jak se žilo v Jablonci za časů jejich rodi-
čů a prarodičů. 

Rozsahem nevelká výstava nemůže v žád-
ném případě obsáhnout všechna témata, která
jsou s obdobím 70. a 80. let spojena. Ve výběru
se objevují snímky fotografů Petra Krajíčka,
Josefa Hubeného a Jaroslava Švásty, ale i zábě-
ry anonymních autorů. 

Výstava volně navazuje na již uskutečněnou
výstavu fotografií města z 50., 60. a 70 let dva-
cátého století. Snad její konání podnítí zájem
pamětníků a přispěje ke zveřejnění archivních
fotografií, které zatím zůstávají ukryté v rodin-
ných albech nebo pozůstalostech jabloneckých
profesionálních či amatérských fotografů. 

Výstavu „Před listopadem ’89“ je možné si
prohlédnout na pěší zóně v Komenského ulici
od začátku října do 18. listopadu 2019. Při-
pravila ji kancelář primátora a Městská galerie
MY.

(KP-G)

Okresní spartakiáda, foto Petr Krajíček, 1985
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

Týden knihoven 30. září 
až 4. října, XXIII. ročník

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

1. 10. /úterý/ 17.00 hodin
AFRIKA V ROMÁNECH
Mladá spisovatelka Hana Hindráková
nás přenese do exotické Keni, kde
působila jako dobrovolnice a která ji
inspirovala k napsání svých knih.

3. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ZUBAČKA aneb O TRATI TANVALD
–HARRACHOV
O nejstrmější trati v Česku
s Vratislavem Svatošem.

Dále je v hlavní budově připraveno:

PRVOREGISTRACE NA PŮL ROKU
ZDARMA
Pro nové čtenáře v hlavní budově
pouze ve středu 2. října 2019, na
pobočkách v den jejich otevření.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

FAUST JIZERSKÝCH HOR
Výstava knih o doktoru Kittelovi.

TAJEMSTVÍ V KOULI
Přijďte si vyzkoušet svoje štěstí
v oddělení pro děti a mládež.

O VELKOU CENU JABLONECKÉ
KNIHOVNY
Chcete se dostat do slosování o zajíma-
vou cenu? Odpovězte správně na naši
kvízovou otázku.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE

KNIHY JABLONECKA – výstavka
knih z fondu městské knihovny, které
se týkají našeho regionu nebo byly na-
psány regionálními autory.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POVĚSTI NAŠEHO REGIONU
– výstavka knih regionálních pověstí.

POBOČKY

BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V OTEVÍRACÍ DEN POBOČKY.

PRVNÍ KROKY V KNIHOVNĚ
Seznámení žáků 1. tříd základních škol
s knihovnou.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Městská knihovna Jablonec n. N. a sta-
tutární město Jablonec n. N. vyhlašují
již 19. ročník literární soutěže na téma:
Mám potřebu číst, prostě si o něco
opřít oči (Jiří Benja Tomíček).
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť, ale i pro dospělé.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky
spolu s vyplněnou přihláškou a písem-
ným souhlasem s podmínkami soutěže
zasílejte ve formě PDF na e-mailovou
adresu: soutez@knihovna.mestojablo-
nec.cz nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka ve čtvrtek 14. 11. 2019.
Vyhodnocení proběhne v první polovi-
ně měsíce prosince.
Informace D. Foltýnová, tel: 603 991
505, 488 388 953,

více na webových stránkách 
www.knihovna.mestojablonec.cz 

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

8. 10. /úterý/ 17.00 hodin
DOBÝVÁNÍ KOSMU
Astronomické okénko Martina Gembece.

10. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
THAJSKÁ TRILOGIE
Setkání s cestovatelem Tomášem
Černohousem.

14. 10. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – KOMIKS
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

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

15. 10. /úterý/ 17.00 hodin
KŘEST KNIHY: ALENKA
A KRAKONOŠ
Spisovatelka Danka Šárková a ilustrátor-
ka Dana Kobrová představí svoji novou
knihu. Součástí bude autogramiáda.

24. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
O LUŽICKÉM ŠESTIMĚSTÍ
Vyprávění v podání Jany Vančatové.

8. a 22. 10. vždy od 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Téma: DĚJINY ODĚVNÍ 
KULTURY III

Pokračujeme v luštitelských a zna-
lostních 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.

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

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

1. 10. /úterý/ 14.00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ OCEÁNŮ
Přednáška Steva Lichtaga v Klubu Na
Rampě, který začal v Americe závodě-
ním na motorkách, pak vyučoval he-
rectví, ale dělal také zahradníka a har-
punáře. Stal prvním člověkem, který
natočil obávaného žraloka bez klece
a ochranných pomůcek. Vstup zdarma,
rezervace nutná. Bližší informace 
na našich webových stránkách
www.vikyr.cz, Pavel Lufinka.

4. 10. /pátek/ 9.30-16.30 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Osvětová akce – Mezinárodní den zví-
řat, prohlídka chovatelské a herpetolo-
gické stanice, dílničky se zvířecí téma-
tikou. Akce se koná ve Vikýři, bližší in-
formace A. Francová.

4. a 5. 10. /pátek–sobota/ 
18.00–10.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Přespávací akce pro holky i kluky.
Téma nocovačky je Harry Potter a spol.
Těšte se na kouzlení, ples, večerní vý-
pravu do Prasinek. Cena: 250 Kč/osobu,
bližší informace na webu, sekce 
přihlášky/akce, A. Tauchmanová.

18.–19. 10. /pátek–sobota/ 
16.00–10.00 hodin
DÝŇOHRANÍ S PŘESPÁVAČKOU
Čeká nás odpoledne plné dýní – oprav-
dických, na papíře, v kuchyni, venku,
vevnitř. Budeme tvořit, vařit, číst si po-
vídky, a to vše na téma DÝNĚ. Účastníci
si domů odnesou vydlabanou dýni,
podzimní dekoraci(e) – podle toho, jak
se nám bude chtít tvořit. Cena: 350 Kč.
Bližší informace na webu v sekci při-
hlášky/akce, A. Tauchmanová.

26.–30. 10. /pátek–středa/
PODZIMKY ROKYTNICE
Prázdninový pobyt na horské chatě
ve Vilémově u Rokytnice nad Jizerou.
Na programu bude celopobytová hra
s tématikou Járy Cimrmana (je to ta-
ková naše podzimní klasika). Čekají
nás i procházky po okolí, hraní her
venku i uvnitř (záleží na počasí). Bližší
informace naleznete v sekci přihláš-
ky/akce, A. Tauchmanová.

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

1.–31. 10. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti
od 3 měsíců s doprovodem.

1. 10. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
HYGIENA BEZ OBALU
Udržitelné hygienické pomůcky, před-
náší Veronika Kaššovicová.
Bezplenková metoda, přednáší Martina
Jirsová. Součástí bude prezentace firmy
Petit Lulu, která vyrábí látkové pleny
a vložky.

2. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte na naší pravidelnou schůzku.
Rádi vás přivítáme mezi námi
v Jablíčku.

2. 10. /středa/ 15.30–16.30 hodin
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Ukázková hodina výtvarného kroužku.
Přijďte se podívat a případně rovnou
přihlásit své dítko do kroužku.

2. 10. /středa/ 17.00–18.00 hodin
TANEČNÍ KROUŽEK S PÁJOU
Ukázková hodina tanečního kroužku.
Přijďte se podívat a případně rovnou
přihlásit své dítko do kroužku.

7., 14. a 21. 10. /pondělí/ 
16.00–16.45 hodin
PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
Určeno pro předškoláky. Budeme spo-
lečně trénovat správné držení tužky,
přípravu na psaní – cviky, logopedii,
rozvoj řeči, mluvení před kolektivem.
To vše hravou formou.

10. 10. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. Předávání
zkušeností v příjemném prostředí, pro
děti program.

15. 10. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
SYNDROM VYHOŘENÍ U MATKY
Jsem dobrá maminka? Jak poznám své
hranice, umím říci ne, co mé emoce?
Z čeho čerpám energii? Znám vůbec
dobře sebe sama? O tom všem budeme
debatovat s Denisou Pistorovou. Cena
semináře je 150 Kč.

16. 10. /středa/10.00–11.00 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV
Preventivní program, péče o dutinu
ústní u dětí i celé rodiny. Pro děti: krát-
ká pohádka a praktický nácvik správ-
ného čištění zubů.

17. 10. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata...? Přijďte
i s dětmi do Jablíčka a podělte se o své
radosti i starosti s ostatními.

23. 10. /středa/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
a VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady? Do
poradny se vám nechce jít? Přijďte se
poradit k nám. Individuální poraden-
ství zdarma.

24. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Určeno pro těhotné a kojící maminky.
V příjemném prostředí Jablíčka vás če-
ká laktační poradkyně Eleonora Kočí.
Přijďte se na kojení připravit a získat
cenné informace od odborníka. Hlásit
se můžete na telefonu 777 102 614.

Výstava minerálů a drahých kamenů

5. 10. /sobota/ 9.00–14.00 hodin – Gymnázium U Balvanu
Výměnná a prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, fosilií a šper-
ků se letos uskuteční v novém termínu, a to v sobotu 5. října od 9 do
14 hodin v tělocvičně Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jde
o 36. ročník mezinárodní výstavy, kterou tradičně pořádá Mineral
klub Jablonec. Akce je určena pro odbornou i laickou veřejnost. Opět
bude poskytována bezplatná služba odborníků z řad členů spolku
o určování drahých kamenů, minerálů a zkamenělin pro návštěvníky
výstavy Více na webu www.mineralklub-jbc.cz.
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■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216, 
mob. 732 542 934

od 1. 10. /úterý/
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 4. října odstávka.

7., 14. a 21. 10. /pondělí/ 
16.00–17.30 hodin 
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I.
První pravidelná schůzka dětí 4–8 let.
První pomoc, anatomie a fyziologie
lidského těla. Ale také znalosti mor-
seovky, topografie a bylinek. To
a mnohem více se děti naučí v průbě-
hu roku. Čekají je různé návštěvy slo-
žek IZS, přespávačky. Informace a re-
gistrace: kmz@cck-jablonec.cz.

7., 14. a 21. 10. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin 
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA II.
První pravidelná schůzka dětí 4–8 let.
První pomoc, anatomie a fyziologie lid-
ského těla. Ale také znalosti morseov-
ky, topografie a bylinek. To a mnohem
více se děti naučí v průběhu roku.
Čekají je různé návštěvy složek IZS,
přespávačky. Informace a registrace:
kmz@cck-jablonec.cz.

7. 10. /pondělí/ 16.00–17.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ BRONZOVÝCH
DÁRCŮ KRVE 2019 
Předávání ocenění MUDr. Janského
několikanásobným bezpříspěvkovým
dárcům krve, a to za 10 (tedy bronzová
medaile) odběrů krve a krevní plazmy.
Více informací: http://www.cck-jablo-
nec.cz, tel. 702 191 003, místo konání:
kaple jablonecké nemocnice.

21. 10. /pondělí/ 16.00–17.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ ZLATÝCH
A STŘÍBRNÝCH DÁRCŮ KRVE 2019 
Předávání ocenění MUDr. Janského
několikanásobným bezpříspěvkovým

dárcům krve, a to za 40 (tedy zlatá me-
daile) a 20 (stříbrná medaile) odběrů
krve a krevní plazmy. Více informací:
http://www.cck-jablonec.cz, tel. 702
191 003, místo konání obřadní síň
radnice.

2. 11. /sobota/ 20.00 hodin
7. BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Předprodej na ples, který se uskuteční
v Eurocentru 2. listopadu, byl zahájen.

16. 10. /středa/ 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. 10. /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. Při-
hlášky nutné http://www.cck-jablonec.cz
(on-line registrace)

31. 10. /čtvrtek/ 9.00–15.00 hodin
SENIOŘI 2019 – CHCEME, ABYSTE
VĚDĚLI
Konference nejen o první pomoci, urče-
ná hlavně seniorské veřejnosti, před-
nášet budou policisté, zdravotníci, lé-
kaři a pracovníci z oblasti geriatrie.
Zdarma, nutné přihlášení na e-mail:
konference@cck-jablonec.cz (on-line
registrace) nebo na formuláři přímo ve
spolkovém domě. Místo konání: velký
sál spolkového domu, E. Floriánové 8,
Jablonec n. N.

■ Kavárna Floriánka
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.

Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.
Každý den domácí sladkost ke kávě
nebo možnost obědů.

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.

FLORBAL
6. 10. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBŠ VŠESTARY
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

19. 10. /sobota/ 8.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ – LIGA
ELÉVŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
kurty č. 1 a 2.

20. 10. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC PITBULLS KOLÍN
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

FOTBAL
25. 10. /sobota/ 9.00 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ
Pořádá Ligum, s. r. o., centrkurt.

FUTSALL
4. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– TJ FC DALMACH TURNOV
II. liga západ, centrkurt.

13. 10. /neděle/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FK MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt.

18. 10. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– FK GMMULTIMEDIA
II. liga západ, centrkurt.

25. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FC BANÍK
CHOMUTOV
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

5. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – 1. HC PARDUBICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

5. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – VŠ PLZEŇ
II. liga mužů, centrkurt.

19. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ NÁCHOD
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

??. 10. /?????/ ??:??
ELP JABLONEC – 
Český pohár v házené, 3. kolo. Los
soupeře určí los, více na www.hazena-
jablonec.cz.

19. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HANDBALL LI-
BEREC
II. liga mužů, centrkurt.

27. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HK BANÍK MOST
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

27. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HK BANÍK MOST
II. liga mužů, centrkurt.

TRAMPOLÍNY
10.–12. 10. /čtvrtek–neděle/
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD
PŘÁTELSTVÍ
Pořádají Trampolíny Liberec 
a SK Sportaktiv, z. s., 47. ročník.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační dle
aktuálního herního plánu pořadatele
TJ Bižuterie.

5. 10. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ RUMBURK
DĚČÍN
Dvojzápas – 2. Národní liga žen, kurt č. 4.

6. 10. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – VK KARLOVY VARY
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

13. 10. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 4.

19. 10. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ BIŽUTERIE
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt č. 3.

19. 10. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ TURNOV
Dvojzápas – 2. Národní liga žen, kurt č. 4.

23. 10. /neděle/ 8.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ JUNIOREK
Pořádá TJ Bižuterie, kurty 1.–3.

26. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ TURNOV
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 4.

26. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ SOKOL
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Dvojzápas - Krajský přebor mužů, kurt
č. 4.

27. 10. /neděle/ 8.00 – 14.00 hodin
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL –
KRAJSKÉ KOLO
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec, kurty 1.–4.

■ Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

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

1. 10. /úterý/ 16.30 hodin
FK JABLONEC – FC ZBROJOVKA
BRNO
MOL Cup, 3. kolo

6. 10. /neděle/ 18.00 hodin
FK JABLONEC – SK SLAVIA PRAHA
FORTUNA : LIGA, 12. kolo

27. 10. /neděle/ 16.30 hodin
FK JABLONEC – FK TEPLICE
FORTUNA : LIGA, 14. kolo

■ Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz

12 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC NOVÁ PAKA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

26. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC ŘISUTY
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

Školička bruslení včetně náboru děti
do HC Vlci Jablonec probíhá každou
sobotu od 8 do 9 hodin.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizova-
ná výuka základů bruslení pro základ-
ní a mateřské školy, druhá polovina je
volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na emai-
lu: koordinator@sportjablonec.cz.

Pevné a stálé termíny bruslení v prů-
běhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

■ Sportovní areál 
Břízky
5. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – FK PŘEPEŘE
Česká fotbalová liga, skupina B, 9. kolo,
www.fkjablonec.cz.

6. 10. /neděle/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK TURNOV
9. kolo, Krajský přebor, 
www.jiskramseno.cz.

19. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – SOKOL ŽVANICE
Česká fotbalová liga, skupina B, 
11. kolo, www.fkjablonec.cz.

20. 10. /neděle/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – SLOVAN
FRÝDLANT
11. kolo, Krajský přebor, www.jiskra-
mseno.cz.

■ Jablonecká 
přehrada
5. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
JABLONECKÁ REGATA
Vodní skauti Jablonec – Junák–český
skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z.
s., pořádá 11. ročník závodu skaut-
ských plachetnic.

■ Areál Břízky
PŘESPOLNÍ BĚH
www.skijablonec.cz
5. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
55. ročník závodu v přespolním běhu
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■ Z knihovny 
Výlety po Hodkovicích n. M.
aneb 10 let Cesty za poznáním 
Spolek rodáků a přátel Hodko-
vic vydal malý sborník výletů
po městě Hodkovice nad Mo-
helkou a blízkém okolí. Obsa-
huje stručný nástin skutečných
událostí a zajímavostí z dějin
města pro všechny, které zají-
má minulost a rádi objevují
drobné památky skryté v kraji-
ně. „V této publikaci naleznete
popis jednotlivých cest za po-
znáním, řadu historických foto-
grafií i přehledné mapky,“ říká
Alena Rozkovcová, vedoucí stu-
dovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou.

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

■ Vzpomínka
Zemřel Arnošt Fučík
V pondělí 16. září 2019 ve věku
nedožitých 95 let zemřel Arnošt
Fučík. Byl to jeden ze zaklada-
telů oddílu Liaz Jablonec a hlav-
ní organizátor veškerého atle-
tického dění. 

Ve výboru jabloneckého od-
dílu pracoval od jeho začátků,
nejdříve jako aktivní závodník,
později vystřídal celou řadu
funkcí od sekretáře, vedoucího
extraligového družstva až po
předsedu mezinárodní komise.
Patřil mezi nejobětavější pra-
covníky, atletika byla jeho živo-
tem.

Čest jeho památce. 

■ Poděkování
Děkuji touto cestou za blaho-
přání k mým 94. narozeninám
panu exprimátorovi Milanu
Kroupovi. A rovněž děkuji za
předání dárku Věře Hloužkové
ze SPOZ. 

Libuše Spoustová 

Jaký vztah máte ke sportu?
Už jako malá jsem ve volném čase chodila cvičit do
Sokola, i když ten už byl v té době jako organizace zru-
šen. Jablonečtí cvičitelé Lída Millerová, Soňa Štěpán-
ková, Josef Fajgl, Mirek Sehnoutka a Lojza Fister jej
stále vedli v sokolském duchu. Jezdili jsme na sokolské
tábory a cvičili jsme na spartakiádě gymnastickou
skladbu. Naše cvičení postupně přešlo na základní
gymnastiku a v osmnácti letech jsem se přihlásila do
trenérského kurzu. S kamarádkou Blankou Novotnou
(dnes Süsserovou) jsme v roce 1964 založily gymna-
stický oddíl při TJ Bižuterie a jezdily s žákyňkami na
soutěže. I když jsme pak začátkem sedmdesátých let
z důvodů rodinných povinností netrénovaly, tak oddíl
fungoval až do začátku devadesátých let. Ale to je jiná
kapitola. 

Provdala jsem se za Petra Skalického, lyžaře. Můj
vztah ke sportu se tak přesunul na lyžování. Naše tři
dcery celkem úspěšně lyžovaly v tehdejší TJ Elitex,
manžel trénoval děti, já jsem chodila na závody jako
rozhodčí. I jako učitelka jsem vedla své žáky k radosti
z pohybu a kladnému vztahu k aktivnímu sportu.

Váš život je spjat se Sokolem, kdy jste v Sokole začala?
Při obnově Sokola v roce 1990 se zaktivizovali ti, kteří
neopustili jeho ideály, a pod vedením bratra Josefa
Čumpelíka obnovili nejen sokolskou tělocvičnou čin-
nost, ale věnovali i značné úsilí k navrácení budovy so-
kolovny do majetku Sokola, jak tomu bylo při jeho zru-
šení v roce 1948. Moje maminka Stáňa Jakoubková
tehdy vedla děvčata v jablonecké gymnastice a s nimi
se, jako se staršími žákyněmi, zapojila do přípravy sle-
tové skladby Kroužky jablonecké autorky Marty Fá-
rové. A tak mě vyzvala, abych se také připojila a při-
pravovala mladší žákyně pro první porevoluční slet.
Tím jsem se opět „zaháčkovala“ v sokolovně, tentokrát
jako náčelnice jabloneckého Sokola. Po úmrtí bratra
Čumpelíka jsem se stala starostkou. 

Starostkou Sokola jste dlouhá léta, jaké bylo vaše
nejtěžší období v té funkci?
Z počátku to bylo velmi těžké období. Začali jsme s ob-
novou fasády, kterou jsme uskutečnili pouze na jižní
straně. Po třech letech jsme kvůli problémům se sta-
vební firmou nepokračovali. Museli jsme rekonstruo-
vat topení - z teplovzdušných na teplovodní rozvody.
Vyúčtování dotací bylo velmi náročné pro neplánované
vícepráce a vlastnímu podílu. Rozhodli jsme se o udr-
žení budovy v optimálním stavu, což ale je, vzhledem
ke stáří budovy, náročné.

Jaké je postavení Sokola v dnešní společnosti?
Postavení Sokola získává v průběhu posledních let opět
na vážnosti a uznání. Svědčí o tom zařazení 8. října me-
zi Významné dny České republiky jako Památného dne
sokolstva.

Sokolské myšlenky jsou stále aktuální, v dnešní době
možná nejvíc za posledních 30 let. Stále více je důleži-
té opečovávat demokracii a dědictví našeho národa,
připomínat základní lidské hodnoty, prosazovat vzá-
jemný respekt mezi lidmi, rozvíjet tělo i ducha. 

Kromě sportovní činnosti se staráte také o provoz
a údržbu sokolovny. Co se v poslední době podaři-
lo a z čeho máte radost?

Tělocvičnou činnost pod vedením náčelnice Milady
Vojtěchové a cvičitelského sboru máme zajištěnou pro
cvičení rodičů s dětmi, předškoláků, zdravotních a kon-
dičních cvičení žen i mužů, stolního tenisu seniorů.
V současné době se nám podařilo získat moji dceru
Jitku, povoláním architektku, která se zaměřila na vy-
hledávání dotací a přípravu podkladů pro postupnou
rekonstrukci sokolovny.

Jaká je v současné době členská základna Sokola
a jeho činnost?
Máme přes 300 členů. Ženy a senioři se zúčastňují so-
kolských sletů, zapojujeme se do akcí České obce so-
kolské, z nichž nejbližší je 8. října, a to již zmíněný
Památný den sokolstva, a 28. října Běh republiky, který
se uskuteční v Bedřichově. Při uplynulých městských
akcích – Jablonecké neděli a Dni evropského dědictví –
jsme si potvrdili, že zájem o Sokol je. Pro nás je nyní
velkou výzvou přesvědčit a získat nové členy i cvičitele.

Má o Sokol zájem také mladá generace?
Doufáme, že má. Sokol není jen o tělocvičné činnosti, je
to zároveň i kulturní a společenská organizace. Česká
obec sokolská do svých cvičitelských programů zapo-
juje parkour, trampolíny, jógu a další moderní trendy,
které by mohly děti a mladé lidi oslovit. Je možné se za-
pojit do cvičení na mezinárodních Gymnaestrádách.
Také nový vizuální styl, který začínáme používat, se při-
způsobuje současným standardům. I my jsme otevřeni
novým nápadům a vítáme jak nové aktivity, tak i členy.

Letos slavíte 125 let, co byste Sokolu k jeho jubileu
přála?
Naší Tělocvičné jednotě Sokol k jejímu 125. výročí pře-
ji, aby se nám podařilo získat mladou krev, rozšířit na-
ši činnost, aby naši členové a cvičitelé byli zdraví a spo-
kojení a také, aby vzkvétala sokolovna.

Jiří Endler

Marta Skalická
Sokol získává opět na vážnosti

■ Tvář Jablonecka

Marta Skalická je starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Jablonec nad Nisou.
Narodila se v Jablonci nad Nisou, kam po válce přišli její rodiče ze Semil.
Někteří Jablonečané ji znají i jako svou učitelku ze základní školy, jiní jako
rozhodčí ze závodů běžeckého lyžování.

Foto Václav Novotný

Foto Jitka Skalická
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■ Obrazem Jablonecká sportovní neděle 2019

Třetí ročník Jablonecká sportovní neděle se uskutečnil v sobotu 8. září na parkovišti před Městskou halou a plaveckým bazénem. Na ní se prezentovalo
30 zejména sportovních subjektů města. Na jednotlivých stanovištích si děti i jejich rodiče mohli vyzkoušet jednotlivé sportovní disciplíny. 

Foto 3 x Jiří Endler

Foto 3 x Zuzana Bauerová

Více než 40 zemí světa se připojuje k osla-
vám Dne stromů. V České republice svátek
připadá na 20. října. Program s tematikou
stromů a jejich významu chystá také jablo-
necké ekocentrum, a to na pátek 18. října.
Zvány jsou školy i veřejnost.

„Zájemci si budou moci vyzkoušet práci se dře-
vem a vyrobí si dřevěné ozdoby, dozvědí se
mnoho o životě stromů, jak se mění životní ryt-
mus dřevin během celého roku, jak vypadají
různé plody stromů, zahrají si sluchové a listo-
vé pexeso. Chybět nebude ochutnávka různých
druhů ovoce, jakožto plodů ovocných stromů,
Keltský stromový kalendář a výtvarná technika
frotáže listů. Mikroskopem prozkoumáme list
zblízka a mnoho dalšího,“ zve na akci Simona
Jašová z jabloneckého ekocentra, které sídlí
v prostorách Eurocentra v pavilonu pod Klu-
bem Na Rampě. 

„Program začíná 18. 10. v 9 hodin a končí
v 17 hodin. Dopoledne je určeno školám po

předchozím objednání a od 13 hodin je akce
otevřena pro širokou veřejnost. Vstup je zdar-
ma,“ upřesňuje Jašová.

Ochrana stromů není jen novodobý trend
ekologů. Zabývali se jí např. za první republiky
okrašlovací spolky. Výsadby stromů byly často
společenskou událostí. V současnosti jsou to ze-

jména organizace dobrovolníků (ČSOP) nebo
Nadace Partnerství, která organizuje soutěž
Strom roku. Letos se uskuteční již 18. ročník
a vítěz bude nominován na Evropský strom ro-
ku. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku bu-
de zveřejněno 10. října. Více na www.nadace-
partnerstvi.cz.

S nápadem na obnovu prvorepublikové tradice
v České republice přišli bývalý ředitel Botanic-
ké zahrady Univerzity Karlovy a známý popu-
larizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař
Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku
stromů, Den stromů a dřeva, bylo stanoveno na
20. října 2000, protože v mnoha lokalitách Čes-
ké republiky jde o vhodný termín pro sázení
stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy
nejkrásnější a hrají všemi barvami. 

Den stromů v jabloneckém ekocentru připra-
vilo Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy Český ráj za finanční podpory statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. (vp, rsch)

Oslavme společně Den stromů v ekocentru

Foto archiv Ekocentra

Dvě významné sportovní akce jsou plánová-
ny v říjnu na jablonecká sportoviště. V sobo-
tu 5. října se uskuteční 55. ročník Mšenského
přespolního běhu. V úterý 8. října se v míst-
ní sokolovně koná Památný den sokolstva &
125 let výročí založení TJ Sokol Jablonec
nad Nisou.

Mšenský přespolní běh
Běh má velkou tradici a ten první se konal již
před 55 lety. 

„Náš závod byl jedním z prvních svého druhu
v Jablonci a okolí. Má svoji tradici a v minulos-
ti ho absolvovalo několik závodníků, kteří ná-
sledně reprezentovali Českou republiku,“ říká
předseda pořádajícího Ski klubu Jablonec

Vladimír Kopal. Závod ve sportovním areálu
v Břízkách startuje v 9.30 hodin.

Památný den sokolstva
Česká obec sokolská slaví tradiční svátek, který
letos poprvé nese název Památný den sokolstva.
Jablonečané oslavy spojí s připomínkou 125.
výročí založení Sokola v Jablonci: pro veřejnost
je připraven bohatý program, který vyvrcholí
Večerem sokolských světel, jímž si sokolové
připomínají den, kdy bylo roku 1941 ze 7. na 8.
října pozatýkáno více než 1 500 sokolů zapoje-
ných do odbojové činnosti. Program v jablonecké
sokolovně začíná v 15 hodin, v 18.30 se rozsví-
tí sokolská světla a v 18.45 hodin bude promít-
nut film Dobrý život sokola Bendy. (end)

Přespolák v Břízkách a Památný den Sokola

Foto archiv Sokol
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Pomoc na cestě z dluhové pasti
Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte jak
z ní ven? Pomoci vám může například jab-
lonecké středisko NADĚJE v Dlouhé ulici. Je
totiž jednou z organizací, které mají akredi-
taci Ministerstva spravedlnosti ČR podávat
návrhy na povolení oddlužení. 

Dnes už nejsou výjimkou lidé, kteří podlehnou
svým závazkům, nezvládají je platit a dostávají
se do exekucí. Z dluhové pasti je pak těžké se
dostat klasickými měsíčními splátkami, které
narůstají o úroky. Pro tyto situace v České re-
publice funguje možnost oddlužení, přičemž
některé podmínky osobního bankrotu se nove-
lou insolvenčního zákona od 1. června tohoto
roku změnily. 

O oddlužení neboli osobní bankrot lze požá-
dat návrhem u krajského soudu v místě trvalé-
ho bydliště dlužníka. Návrh si člověk nemůže
ve většině případů podat sám, je potřeba kon-
taktovat buď právníka nebo notáře, kteří mají
k této činnosti povolení. Nebo může oslovit orga-
nizace, jež dostaly od ministerstva spravedlnosti
akreditaci podávat návrhy na povolení k oddlu-
žení. Takovou organizací je v Jablonci nad Nisou
například Středisko NADĚJE v Dlouhé ulici. 

Od začátku letošního června však platí nove-
la zákona hovořícího o oddlužení. Od té doby
Středisko NADĚJE podalo více jak 20 návrhů
na povolení oddlužení. „Zpracování se novelou
zjednodušilo, vyřízení proto netrvá tak dlouho,
jako tomu bylo před změnami v zákoně,“ kon-

statuje Zuzana Baczová ze Střediska Naděje
v Dlouhé ulici a vyzývá všechny, kdo se do po-
dobných problémů dostali a nevědí kudy kam,
aby neváhali a na Naději se obrátili. 

Princip oddlužení
„Jakmile soud oddlužení povolí, splácí člověk
své závazky většinou srážkami z příjmu v tako-
vé výši, jako by měl přednostní pohledávky.
Na internetu velmi dobře fungují kalkulačky
osobního bankrotu, kde si orientačně můžete
propočítat, jak vysoká by srážka byla,“ říká
Baczová. 

Obecně lze říci, že výše srážek závisí na výši
čistého příjmu a počtu vyživovaných osob dluž-
níka. Doba splácení závazků v oddlužení je
různá. Zákon umožňuje lidem, kteří zaplatí za
tři roky více jak 60 % všech svých závazků, od-
dlužení ukončit. V ostatních případech musí

dlužník vydržet po dobu pěti let, přičemž vstup-
ní podmínkou již není nutnost splnit úhradu
alespoň 30 % z celkové dlužné částky. „V těchto
případech soud po pěti letech rozhodne, zda se
dlužník dostatečně snažil zaplatit co nejvíce
procent a podle toho usoudí, zda zbytek závaz-
ků dlužníkovi odpustí či nikoli. Soud má tuto
možnost zkoumat snahu dlužníka ve všech pří-
padech,“ dodává Zuzana Bazcová. 

Největší výhody přinesla novela lidem s dů-
chody starobními a invalidními druhého a tře-
tího stupně. „Pro ty platí, že v oddlužení budou
hradit splátky po dobu tří let nehledě na pro-
centuální uspokojení věřitelů, nemusí tedy pl-
nit ani hranici 30 %,“ dodává.

Dvě možnosti, jak se zbavit dluhu
Po novele zákona existují dvě možnosti oddlu-
žení: prodejem majetku dlužníka nebo splátko-
vým kalendářem s prodejem majetku dlužníka.
Pokud dlužník nevlastní nic hodnotného, lze říci,
že bude své závazky pouze splácet. Do oddluže-
ní může vstoupit člověk, který má pravidelný
měsíční příjem, má dva a více závazků a nemá
v rejstříku trestů záznam z majetkové trestné
činnosti. Minimální zákonná splátka, kterou
musí člověk měsíčně hradit, činí 2 178 korun.
„Jedná se ale pouze o minimální splátku, výše
srážky se vypočítává z čistého příjmu,“ uzavírá
Zuzana Baczová ze Střediska Naděje v Dlouhé
ulici. Kontakt najdete na www.nadeje.cz, po-
bočka Jablonec nad Nisou. (jn)

■ Obrazem Den evropského dědictví v Jablonci 

Celkem 18 zajímavých památkových objektů po celém Jablonci se otevřelo v sobotu 14. září zdarma návštěvníkům. V řadě z nich probíhal dopro-
vodný program a komentované prohlídky. Památky propojil i historický autobus. Foto Miloš Lubas

Poděkování pečujícím 
osobám
Sdružení Tulipán v rámci projektu S podpo-
rou k lepší péči předá ocenění pečujícím
osobám Libereckého kraje, a to 30. listopadu
od 17 hodin v libereckém Clarion Grand-
hotelu Zlatý lev. Jablonec nad Nisou bude na
slavnostním večeru zastupovat náměstek
primátora pro oblast humanitní a sociální
David Mánek. 

„Akcí chceme ocenit neformální pečující oso-
by, které se v domácích podmínkách starají
o své blízké s handicapem, to znamená o děti,
dospělé nebo seniory, kteří potřebují pomoc
druhých. A také vyzdvihnout jejich vnitřní sílu
a obětavost. Chceme také upozornit na jejich
nelehký životní úděl, který si zaslouží větší po-
zornost a ocenění veřejnosti,“ říká Lenka Matě-
chová, odborný pracovník projektu S podporou
k lepší péči. Hlavní ocenění a hodnotné ceny
získají čtyři neformální pečující z Libereckého
kraje, které vybere porota, a to podle toho, jaký

životní příběh ji nejvíce osloví. „Zbývající pečují-
cí si odnesou malou pozornost a snad i hezký zá-
žitek z celého večera, který hudebně doprovodí
Swingband Zdeňka Hůly,“ dodává Matěchová.

Na ocenění mohla být přihlášená každá ne-
formálně pečující osoba žijící na území Libe-
reckého kraje, která se stará o blízkého s han-
dicapem – o dítě, dospělého nebo o seniora,
který potřebuje pomoc druhých – a péče není
její profesí. Další informace k nominaci i příbě-
hy nominovaných jsou na www.sdruzenituli-
pan.cz. (jn)
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■ Ohlédnutí
Tajemství svaté Ludmily
Dne 15. srpna bylo pro seniory při-
pravené povídání o životě sv.
Ludmily. V roce 2021 to bude již
1 100 let, co zemřela tato česká svě-
tice, matka i kněžna. Začátek pre-
zentace proběhl formou paměťové
mapy, kdy se senioři zapojovali do
debaty o tom, co se ke sv. Ludmile
pojí a co vše se o ní ví. 

Prezentace se dále nesla v přá-
telském duchu, kdy zazněly infor-
mace o dětech, manželovi a pří-
buzných sv. Ludmily, nad kým drží
patronát nebo jak je zobrazovaná
ve výtvarném umění. Součástí pre-
zentace bylo povídání o ludmil-
ském odkazu barokních písní, jako
například Václava Holana Roven-
ského. Přednášející také zavedla
diskuzi na průzkum kosterních
pozůstatků, který vedl Emanuel
Vlček, a to bylo pro seniory velkým
přínosem. Senioři se tak již s před-
stihem připojili k tomuto význam-
nému výročí. Ze sálu odcházeli
s nabytými vědomostmi, které se
dozvěděli nejen od přednášející,
ale také od ostatních seniorů.
Podobný program se postupně do-
stane do všech klubů seniorů, aby
i ostatní zájemci měli možnost po-
znat odkaz svaté Ludmily. (ik)

Kramářova vila a plavba 
parníkem po Vltavě
Jedním z krásných a vydařených
výletů byl 27. srpna výlet do Prahy.
Díky pozvání od poslankyně PČR,
paní Jany Pastuchové, se mohli
naši senioři podívat do Kramářovy
vily, která s výkladem průvodkyně
nabrala ještě více na zajímavosti.
Následný program se ubíral smě-
rem k Vltavě, kde pro seniory byla
připravená plavba parníkem, do-
konce i s obědem. Slunné počasí
provázelo seniory celým výletem,
tudíž veškerý program byl poho-
dový a bez jakýchkoli komplikací. 

(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 říjnovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, email:
volnocasoveaktivity@centrumjab-

lonec.cz, v recepci spolkového do-
mu nebo na www.centrumjablo-
nec.cz sekce Aktivity seniorů –
Programy ve spolkovém domě.

Dne 5. 9. 2019 se na zahradě KS
Novoveská konal turnaj seniorů
čtyř měst ve hře mölkky. Turnaje
se jako každoročně účastnil domá-
cí Jablonec n. N. a dále hosté z Li-
berce a Frýdlantu. Letos se do hry
poprvé zapojili i senioři z České
Lípy, celkem tedy hrálo 77 senio-
rů. Turnaj se díky příznivému po-
časí vydařil a ve finálovém kole
byli senioři ze všech čtyř měst.
Prvenství uhrál zástupce Frýd-
lantu, druhá byla Renata Poláková
z Jablonce nad Nisou a třetí místo
putovalo do Liberce. 

Centrum sociálních služeb při-
pravuje na úterý 29. října koncert
ke Dni vzniku samostatného česko-
slovenského státu. Hostem tento-
krát budou Staropražští Pardálové.
Kapacita sálu je omezená, registrace
zájemců od 17. října od 8.30 hodin
na tel. č. 728 616 492. Květina v ná-

rodních barvách se bude klást
u pomníku v Tyršově parku po
skončení koncertu. (lf)

KS Novoveská
Jedním z pěti klubů jabloneckých
seniorů je Klub seniorů Novo-
veská, který se nachází mezi kos-
telem na náměstí Boženy Němco-
vé a novoveským koupalištěm
v Jablonci nad Nisou. Klub je otev-
řený jak obyvatelům, tak i senio-
rům z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Výhodou klubu je velká při-
lehlá zahrada, která je využívána
v průběhu sezony jako např. na
hru pétanque, kuželky, opékání
buřtů nebo jen k sezení na lavičce
a povídání si s přáteli. V klubu se
senioři pravidelně schází k růz-
ným příležitostem. Oslavují naro-
zeniny, jubilea, trénují paměť, ne-
bo dokonce od nového školního
roku cvičí na židlích. Součástí klu-
bu je i terasa s posezením, vybave-
ná tělocvična a útulná knihovna,
kam senioři chodí relaxovat. V KS
Novoveská se občas konají i velké

akce, například v červnu Klobou-
ková slavnost a v září turnaj ve hře
mölkky. (kč)

„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

1., 8., 15., 22. a 29. 10. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení na židlích – velký sál CSS.

24. 10. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna – velký sál CSS.

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

1., 8., 15., 22. a 29. 10. /úterý/ 
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

24. 10. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

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

1. 10. /úterý/ 15.00 hodin 
Oslavy mezinárodního dne 
seniorů, městské divadlo.

2. 10. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy – velký sál CSS. 

9. 10. /středa/ 8.00 hodin 
Zájezd do Německa pouze pro
přihlášené, odjezd z Horního nám. 

17. 10. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS. 

23. 10. /středa/ 14.00 hodin
Promítání fotek z prázdninových
vycházek – velký sál CSS. 

30. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření KT a program na listopad
– 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

24. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Beseda s náměstkem primátora
Davidem Mánkem o sociální
politice města a akčním plánu
na rok 2020 – malý sál CSS. 
Určeno i pro veřejnost.

Povídání o sv. Ludmile, foto CSS

Kramářova vila, foto CSS

Turnaj mölkky, foto CSS KS Novoveská, foto CSS
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. října 1919, 268, strana 1, 4, R, V
Praha. Beneš a Kramář v národním shromáž-
dění. Dr. Beneš byl přivítán potleskem. Podal
obšírnou zprávu o činnosti českých vůdců, ze-
jména TGM, o rozbití Rakouska-Uherska a za-
ložení ČSR. Vyzdvihl úlohu zahraničních vojsk
a zdůraznil, že jen silná armáda může republi-
ku ubránit. Dále promluvil o těšínské otázce
a ochraně menšin. Předseda české mírové dele-
gace Dr. Kramář promluvil o myšlence svazu
národů – a že v exekutivním sboru není ani je-
den Slovan – bez Slovanů není záruka míru; dá-
le o přístupu ČSR k moři přes Hamburk.

Velká Británie. Londýn. Stávka železničářů.
Reuter hlásí, že v celé zemi byla zastavena že-
lezniční doprava.

Carnavon. 30 000 dělníků se přihlásilo dob-
rovolně do práce. Vlaky s mlékem, expresy
a metro jsou v provozu. V Londýně zatím ne-
vázne zásobování. 

Praha. Omezení osobní dopravy na železnici
od 5. 10. Může za to nedostatek uhlí a lokomo-
tiv. Výpadek některých spojů bude nahrazen
dalšími. O víkendech však vypadnou tzv. rekre-
ační vlaky. Dálkové spoje budou dle možností
zachovány.

Jablonec. Stávka českých dětí. Děti nepouží-
vají jim přidělené třídy v Údolní ani v Sokolí
ulici. Češi žádají samostatnou budovu.

2. října 1919, 269, strana 4, V
Jablonec. Okresní hejtmanství nařídilo Měst-
skému úřadu v Jablonci předat školu v Údolní
ulici Čechům za účelem zřízení české měšťan-
ské školy. Výuka začne 5. 10.

3. října 1919, 270, strana 4, V
Krkonoše. Očekává se sněžení. Už koncem
srpna se ukázala Sněžka a horské hřbety ve
sněžném hávu. Mluví se opět o elektrifikaci
horských železnic. Geologickou zajímavostí na
slezské straně je putující balvan u jagniatkov-
ské sněžné jámy, který oslavil 100leté jubileum
svého druhého vandru. Třímetrový kolos je od
roku 1819 opět v pohybu. Za 100 let urazil 90
kroků. Jeho váha se odhaduje na 300 q. Lidová
pověst jej spojuje s Krakonošem.

11. října 1919, 278, strana 4, V
Jablonec. Neobvyklý šperk nabízí až do úter-
ka zdejší klenotník Rudolf Deyl. Je to rozetový
prsten s jedním velkým a 28 malými brazilský-
mi diamanty, který má historickou cenu! Patřil

totiž Ludvíku XVI., který ho nosil až do své po-
pravy. Před popravou ho věnoval svému důvěr-
níkovi, vikomtu Gustavu de Montmartelle. Ale
ten byl také popraven a prsten dostala jeho vdo-
va. Ta ho zase dala Italovi Giuseppe Talerovi,
vychovateli jejích synů. Talera uprchl z Paříže
do Lipska, odkud se roku 1830 přestěhoval do
Liberce, kde nyní sídlí poslední majitel prstenu.

13. října 1919, 280, strana 5, V
Jablonec. Městské divadlo hraje Madame
Butterfly. Od jejího posledního uvedení uplynulo
10 let. Představení má opět tu nejvyšší úroveň.

14. října 1919, 281, strana 3, V
Praha. Národní smutek za padlé hrdiny je
vyhlášen k 28. říjnu. Večer píše, že na Václav-
ském náměstí bude postaven velký náhrobek
hrdinům padlým za svobodu. Slavnosti se zú-
častní i TGM. V celé republice se na kopcích
budou pálit vatry.

15. října 1919, 282, strana 3,4,V
Nové poštovní známky k 28. říjnu. Co nejdří-
ve vyjde 6 archů příležitostných známek. První
řada 15 – 25 – 50 h znázorňuje lva, který se vy-
manil z okovů, druhá Matku Republiku v hod-
notách 75 – 100 a 120 h. Na filatelistické pře-
pážce na poště v Praze 1 se bude prodávat 2 000
grafických listů s orazítkovanou známkou.
Razítko bude mít podobu lipového listu. Po týd-
nu dostanou legionáři 3 500 listů všech druhů
známek pro prodej filatelistům v rámci pomoc-
ného výboru pro podporu vdov a sirotků po
padlých legionářích.

USA. Rozkládací generál. Americký generál
Nicolas z New Orleansu přišel ve válce o nohu,
ruku a oko. Neztratil však humor. Když jednou
přenocoval v hotelu, poslali mu černého sluhu
jménem Sam, aby mu pomohl večer při uklá-
dání do postele. Poté, co Sam pomohl generálo-
vi se sakem, řekl mu: A teď mi sundej nohu.
Sam zíral s otevřenou pusou. Takhle se to dělá
– generál si odmontoval protézu. A teď mi sun-

dej ruku! – Sam: Ach ne, to jsem nikdy nedělal!
– Generál si sundal umělou ruku, odložil ji na
stůl a ulehl do postele. Sam chtěl zmizet, ale ge-
nerál řekl: Teď si vyndám oko. Pak mi odšrou-
buješ hlavu. To bylo na Sama už moc, utíkal
k řediteli hotelu a křičel: Pomoc, na čísle 35 je
čert, který se sám trhá na kusy!

24. října 1919, 292, strana 6, V
Lahvová pošta ze severního pólu se našla
1. 9. 1919 na severním pobřeží Norska. Láhev
do moře nevhodili trosečníci, ale pracovník
hydrologického institutu 30. 8. 1913 poblíž my-
su Čeljuskin, nejsevernějšího bodu Sibiře. Lá-
hev putovala patrně přes severní pól okolo
Grónska – podobnou trasu si vloni naplánoval
Amundsen.

28. října 1919, 295, strana 3, V
Jablonec. Požár – dva lidé uhořeli. Dnes ráno
ve 2 hodiny shořel dům rolníka, pana Heidricha
v ulici V Luzích č. 28. 62letý Josef Heidrich a je-
ho sestra Barbara našli v plamenech smrt.
Oheň zpozorovali asi v 1 hodinu sousedé, ale
dům byl už celý v plamenech. Nejprve vyrazili
okna v přízemí, aby probudili obyvatele, ale ni-
kdo se neukázal. Hasiči už nic nezmohli.

29. října 1919, 296, strana 2, 5, R, V
Jablonec. Dramatický porod. V Hraniční ulici
před domem č. 22 byla nalezena v porodních
bolestech nezaměstnaná Anna Linková. Po-
mohli jí do domu, kde v krátké době porodila
děvčátko. Odpoledne byly matka s dcerou pře-
vezeny do nemocnice.

Legionáři jako školníci. Na ministerstvu obra-
ny leží velký počet žádostí legionářů o místa na
obecních i měšťanských školách. Školské rady
se vyzývají, aby nahlásily každé uvolněné škol-
nické místo, na které mají podle zákona
z 24. 7. 1919 přednostní nárok legionáři. Kdo se
postará o německé navrátilce?

31. října 1919, 298, strana 4, 16, V
Jablonec. Smuteční slavnost za padlé vojáky
se koná v neděli dopoledne v 11 hodin na zdej-
ším hřbitově. Pěvecké sbory se shromáždí v 9
hodin ráno v hotelu Geling na zkoušce. Ostatní
spolky se dostaví do 1/2 10 na seřadiště k tělo-
cvičně. Odtud vyjde průvod, ke kterému se
u hotelu Geling připojí pěvecké sbory. Slavnost
bude zahájena chorálem, pak bude pronesen
proslov a ke kříži položen věnec. Závěrem opět
zazní společná píseň.

Inzerát. Restaurace Lesní zátiší v Proseči po-
řádá v neděli 2. 11. 1919 taneční zábavu pro na-
vrátilce. S úctou zvou Karl Lutz s chotí.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

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

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. říjen 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 od-
pověď ze zářijového kvízu. Starý secesní vodo-

jem na Dobré Vodě prošel v nedávných letech
nákladnou rekonstrukcí. Ta si v roce 2016 vy-
sloužila cenu odborné poroty v rámci akce Má
vlast cestami proměn. Vodojem sloužil svému
účelu do druhé poloviny 20. století.

Výhercem zářijového kvízu je Lenka Pitrová.
Gratulujeme.

Otázka na říjen
Josefodolská přehrada, která byla vystavěna v le-
tech 1976–1982, je:

a) nejvýše položenou přehradou Jizerských hor,

b) nejmladší přehradou Jizerských hor,

c) největší přehradou Jizerských hor.Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti XXXX.

Naproti spolkovému domu stojí v ulici Emi-
lie Floriánové vcelku nenápadná stavba se
zašlou okrovou fasádou. Pokaždé, když jdu
okolo, přitáhnou můj pohled velká, zelenou
měděnkou zušlechtěná písmena umístěná
nad obloukem brány. Stojí tam jen: E. MAY.
Písmena tvořící příjmení shodné s autorem
slavného Vinnetoua. Kdyby jen kolemjdoucí
věděli, že příběh předválečných majitelů to-
hoto domu se možná v některých ohledech
směle vyrovná dobrodružstvím z románů
Karla Maye. 

Dům v dnešní ulici Emilie Floriánové 1282/7
(před válkou se jmenovala Neubaugasse, což
by se dalo přeložit jako V Novostavbách) vybu-
doval roku 1894 jablonecký stavitel Emilian
Herbig pro paní Marii Hopf. Šlo o klasickou no-
vostavbu bytového domu té doby – s velkými
okny a historizující ozdobnou fasádou, členě-
nou bosážemi a řadou říms. Paní Hopf na domě
ještě v letech 1906 a 1913 prováděla různé pře-
stavby a rozšíření, ale v listopadu 1918, na sa-
mém počátku časů první republiky, jej prodala
Eduardovi Mayovi. Se svojí stavbou se ale asi
nechtěla zcela rozloučit, protože podle sčítání
lidu z roku 1921 pořád bydlela na stejné adre-
se, patrně jako nájemnice či výminkářka. 

Nový majitel nechal roku 1935 celý dům pře-
stavět, rozšířit a modernizovat jabloneckým ar-
chitektem Dr. Alfredem Wenzelem. Lze odhad-
nout, že při novém, podstatně jednodušším
zpracování fasády na ni byl umístěn i domi-
nantní nápis E. MAY, který neměl nikoho ne-
chávat na pochybách, komu dům patří a jaká
firma v něm sídlí. 

O Eduardovi Mayovi toho víme vcelku dost.
Byl to činorodý a houževnatý židovský podni-
katel, provozující v Jablonci menší, ale o to
pestřejší firmu. Nepocházel odsud, z podhůří
Jizerských hor, ale narodil se roku 1862 v Dy-
mokurech nedaleko Nymburka. Roku 1903 se
oženil s Marthou Weiner pocházející ze židov-

ské rodiny z Chotěboře na Vysočině a společně
se roku 1905 usadili v Jablonci nad Nisou. Ten
tehdy doslova vzkvétal a příležitosti pro zdatné
obchodníky zde byly větší než jinde. Mayovi od
počátku bydleli ve stejné ulici, nejprve v sou-
sedním domě č. 5a. Za první republiky si pak
pořídili sousední dům od paní Hopf, do něhož
následně přestěhovali svůj byt i podnik. A je-
jich podnik byl, jak již řečeno, vcelku pestrý.

Eduard May obchodoval nejen s broušenými
skleněnými kameny, ale zároveň byl zástup-
cem pražské firmy Kupferwerke Böhmen (Mě-
ďárna Čechy, později Měď Povrly), prodávající
kovové zboží. Nadto ještě podnikal v pojišťov-
nictví – byl zástupcem velké pojišťovny Donau
(Dunaj) a specializoval se na životní pojištění.
Staré jablonecké adresáře jej uvádějí stále
v Neubaugasse, tu ale jako pojišťovacího agenta,
tu jako obchodníka s kameny, jindy dokonce
jako exportéra či výrobce lepidel. Zdá se, že byl
vlastně vším. Houževnatý, podnikavý chlapík. 

Mayovi měli celkem tři děti: Gertrud (1904–1997),
Ericha (1906–?) a Elsu (1907–1990). Syn Erich
byl otcem Eduardem již od mládí připravován
na převzetí firmy. Vystudoval v Jablonci reálné
gymnázium a již ve třicátých letech byl uváděn
jako prokurista firmy. Ta přežila vcelku bez po-
tíží i hospodářskou krizi na počátku 30. let
a nadále obchodovala zejména se skleněným
zbožím, které vyvážela i do zahraničí, podle
všeho i do zámoří. Předzvěstí blížící se tragédie
ale bylo, když roku 1937 ve vcelku požehnaném
věku zemřel Eduard May. Rok na to obsadila
Jablonec nad Nisou německá armáda a všem
židovským obyvatelům města začaly kruté ča-
sy. Přestože jablonecký adresář ze září 1939 stá-
le uvádí firmu v ulici Neubaugasse 7, a dokonce
i Ericha coby prokuristu, skutečnost byla již
zcela jiná. Firmu arizovali Němci. A Erich i se
sestrami, matkou Marthou a babičkou Augus-
tou Weiner uprchli do Prahy. Odtud pak v dobré
předtuše mladí stačili odjet do Ameriky. Šesta-
padesátiletá Martha zde nejprve nechtěla ne-
chat svoji starou matku samotnou, a tak za nimi
prchala až pět minut po dvanácté. Až po oku-
paci zbytku republiky zmizela ve Francii
a z přístavu La Havre dne 25. března 1939 vy-
plula na lodi Normandie, aby o pět dní později
šťastně přistála v New Yorku. Babička Augusta
zmizela v Terezíně…

Marek Řeháček 
Pokračování příště

Dům Eduarda Maye 

Kresba Petr Ferdyš Polda

V Městské galerii MY proběhne v říjnu a listo-
padu 2019 výstava s názvem Zkonfiskované
osudy. K vidění budou umělecké památky
z německého majetku získaného českoslo-
venským státem po druhé světové válce.

Výstava je součástí badatelského projektu Ústa-
vu dějin umění Akademie věd České republiky,
který je zaměřen na mapování uměleckých
předmětů, starožitností, knih a vzácných tisků
zestátněných v roce 1945 občanům německé
národnosti v severočeském regionu. „Na přípra-
vě výstavy a katalogu spolupracovali s Ústavem
dějin umění odborní pracovníci Národního
památkového ústavu, Severočeského muzea
v Liberci a dalších institucí,“ říká Jan Strnad
z jablonecké Městské galerie MY. Prvním, již
realizovaným výstupem projektu je putovní vý-
stava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských
dekretů a k ní vydaná odborná publikace.

„V neklidných dobách po skončení druhé svě-
tové války hrozilo, že budou cenné kulturní pa-
mátky zničeny nebo rozkradeny. Že k tomu na-
konec došlo jen v omezené míře, za to vděčíme
několika osvíceným kulturním pracovníkům
a dobrovolníkům, kteří se s osobním nasaze-
ním pustili do záchrany předmětů umělecké
a historické hodnoty,“ kvituje osobní přínos
„záchranářů“ Strnad. S Jabloncem jsou spojeni

dva z nich, a to sběratel Josef Scheybal starší
a výtvarník a pedagog Viktor Vorlíček. 

„Těm, kdo se zapojili do záchrany ohrožených
uměleckých děl, starožitností, knih či archiválií

na území obnovené republiky, byla dosud vě-
nována jen minimální pozornost. Zmíněný pro-
jekt se snaží to změnit,“ připomíná galerista.

Poválečné vyvlastnění se týkalo také šlechtic-
kých a průmyslnických sídel, kde se nacházelo
mnoho předmětů umělecké a kulturní hodnoty.
Součástí výstavy budou ukázky starožitností
a předmětů ze soukromých sbírek z majetku
šlechty a průmyslnických rodin z Jablonecka
i Liberecka. Byli to mimo jiné výrobci koberců
z Vratislavic nad Nisou Ginzkeyové a Mallmanno-
vé, textilní továrníci Richterové z Luhu, Lužce
a Raspenavy nebo majitelé skláren Redl-
hammerové z Jablonce nad Nisou. Mezi zkon-
fiskovanými uměleckými díly se nacházely ta-
ké obrazy místních malířů – Wenzela Franze
Jägera, Karla Deckera nebo Richarda Felgen-
hauera.

Výstava bude zahájena v úterý 1. října v 18.00
hodin a potrvá do konce listopadu 2019. Dlou-
ho opomíjené téma bude veřejnosti přiblíženo
nejen výstavou. Připraven bude obsáhlý katalog
a nabídka programů pro školní mládež, v prů-
běhu výstavy se uskuteční tematické přednášky
a komentované prohlídky.

Ve středu 23. října v 17 hodin proběhne před-
náška historičky Ústavu pro studium totalitních
režimů Dity Homolové Sudetoněmecká šlechta
v Československu 1918–1945. (end)

Zkonfiskované osudy v Městské galerii MY

Výhled z údolí vodopádu Černého potoka v Jizerských horách
– reprodukce obrazu malíře Karla Deckera (1906–2003)
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Klarinetové kvarteto zahraje pro Štěpána
Charitativní koncert pro Štěpána Kříže ode-
hraje Jablonecké klarinetové kvarteto v kos-
tele Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy
Němcové v neděli 20. října od 17 hodin. Výtě-
žek z dobrovolného vstupného bude předán
rodičům zdravotně handicapovaného chlap-
ce. Částku maminka využije pro jeho nut-
nou rehabilitaci v Čechách i v zahraničí.

„Štěpánek je těžce nemocný od 7 měsíců po oč-
kování hexavakcínou, kdy začaly epileptické
záchvaty, až se postupně celkem živý chlape-
ček začal stávat hypotonický, přestaly mu fun-
govat ruce, nohy a celkový zdravotní stav se
zhoršil natolik, že začal mít velké zdravotní
problémy. Od malička jsme byli několikrát
v roce jak v Motole, tak i v jiných specializova-
ných nemocnicích. Bylo to velmi náročné pro
celou rodinu. Sháněla jsem různé rady, jak se

o Štěpánka starat, aby mohl být doma, což vy-
žadovalo spoustu času a trpělivosti. Štěpánek
má čtyřkombinaci epileptických léků, dýchátka
na astma, poruchu zraku a polykání, hypotonii
a atrofii mozku. Přesto je velký bojovník
a neustále nás překvapuje,“ říká maminka ne-
mocného chlapce. 

Rodina shání prostředky na péči, kde se dá.
Pokud se jí podaří sehnat finance, navštěvuje
různá rehabilitační zařízení v Liberci, v Jablon-
ci nad Nisou i v Polsku. „Díky tomu má Štěpá-
nek plnohodnotnější život a i malé pokroky
jsou pro něj výhrou. Pro nás každý jeho úsměv
je štěstí,“ sdílí s trochou dojetí maminka. Pomá-
hají mu i vitamíny na imunitu, které rodina
dlouho zkoušela, než našla ty pravé. „Jsou pro
Štěpánka přínosné, ale bohužel to není levná
záležitost,“ posteskla si maminka. Nyní se Ště-
pánek zlepšil a díky péči doma, se kterou po-
mohla i nadace s pomůckami, může rodina
fungovat. „Je to velmi náročné jak fyzicky, psy-
chicky, tak finančně. Za jakoukoliv podporu
všem velice děkujeme,“ uzavírá maminka han-
dicapovaného chlapce.

Jablonecké klarinetové kvarteto se rozhodlo
pomoci rodině a uspořádá benefiční koncert.
„Není nám lhostejný osud malého chlapce
a chtěli jsme pomoci. Proto jsme se rozhodli
uspořádat koncert, na kterém kromě našeho
kvarteta zahraje také Liberecké klarinetové
kvinteto ZUŠ Liberec a klarinetistka Laura Kar-
pišová z pardubické konzervatoře. Vstupné na
koncert je dobrovolné, veškerý výtěžek věnuje-
me rodině,“ informuje Luboš Lachman, vedou-
cí Jabloneckého klarinetového kvarteta, který

je zároveň jednou z kontaktních osob v případě
jakékoli pomoci pro rodinu Štěpánka. 

Kontaktní osoby na podporu Štěpána Kříže:
Luboš Lachman – 777 240 289, luboslachman@
seznam.cz, Soňa Hoření – Sonicka01@seznam.cz. 

(end)
Jablonecké klarinetové kvarteto

Jablonečané bodovali na MS v Thajsku
Členové RK Dragons Jablonec – Tomáš Svo-
linský, Stanislav Hlubůček, Zuzka Vrchovec-
ká, Lenka Junková, Radim Štryncl a Jiří
Schneider reprezentovali Českou národní
reprezentaci na mistrovství světa dračích lo-
dí v Thajsku.

Muži nastoupili v kategorii Open 40+ malých
lodí (loď pro deset pádlujících), ženy pak v ka-
tegorii premier women také malých lodí na tra-
tích 200, 500 a 2 000 metrů. Společně pak ještě
jeli v kategorii premier mix velkých lodí závod
na 1 000 metrů. 

„Mužům se jako jediné české posádce poda-
řilo probojovat na všech tratích do grand finále
a obsadit ve všech tratích šesté místo,“ říká člen
posádky, jablonecký Tomáš Svolinský.

Ženy pak v nabité konkurenci obsadily skvě-
lé desáté a dvě devátá místa. Společně jsme pak
vybojovali v konkurenci 28 nejlepších posádek
světa krásné 14. místo. 

„Chtěl bych tímto poděkovat zúčastněným
členům za skvělou reprezentaci jak České re-
publiky, tak i našeho klubu RK Dragons,“ uza-
vírá Tomáš Svolinský. 

(end)

Osvětový den okořenil snímek Rozhovor 
Na den přesně od oficiálního vyhlášení ustave-
ní Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením (SPMP) v ČR v r. 1969 v Olo-
mouci se v jablonecké městské knihovně ko-
nal osvětový den, který uspořádal pobočný
spolek SPMP ČR Sekce Downův syndrom.

Diváky, kteří ve třech lekcích naplnili audiovi-
zuální sál, přivítal a za jejich zájem o sociální
tematiku poděkoval bývalý primátor statutární-
ho města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa. Za
dvacetiletou spolupráci s pobočným spolkem
poděkovala i delegace z Nadace Preciosa.

„Odborný referát o implementaci Úmluvy
OSN o právech osob se zdravotním postižením
přivezla do Jablonce nad Nisou ve své prezen-
taci Camille Latimier, ředitelka mateřského
spolku SPMP ČR,“ říká Jana Balatková z jablo-
neckého spolku. Všichni si tak připomněli nad-
cházející 10. výročí ratifikace Úmluvy ČR (28.
9. 2009). K Úmluvě se vázal i promítaný snímek

Rozhovor, odvysílaný v 60 reprízách Kabelovou
televizí Semily. „Snímek je praktickou ukázkou
s vazbou na čl. 12 Úmluvy, jehož hlavní prota-
gonistkou byla žena s DS, která dožila s plnou

právní způsobilostí,“ sděluje obsah filmu Balat-
ková. Následná beseda o využití Úmluvy v pra-
xi se setkala s pozitivním hodnocením diváků. 

V sále byla na první den instalována výstava
Retro – 50 – SPMP ČR s dobovými fotografiemi,
dokumenty a předměty. Četl se životopis zakla-
datelky spolku Boženy Gurtlerové. Diváci se
usmívali a občas setřeli i slzu dojetí. Atmosféra
byla příjemná a alespoň na jeden den stmelila
komunitu v sále Městské knihovny v Jablonci
nad Nisou.

Osvětový den Setkávání 2019 byl zahájen ver-
nisáží výstavy a živou hudební produkcí s do-
bovými písněmi (Rychnovské trio). Pořadem
provázela Mirka Kálalová, čestný člen SPMP
ČR. Pořad byl výstupem projektu Setkávání
2019, který finančně podpořilo statutární město
Jablonec nad Nisou a také Nadace Euronisa.
Díky této podpoře byly letos vytištěny dvě nové
výroční publikace s logem 50. výročí SPMP ČR.

(jb, end)

Foto Dana Foltýnová

Foto archiv RK Dragons Jablonec
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■ Došlo do redakce
Reakce na článek 
Centrální zásobování teplem – mýty
a fakta, uveřejněný 
v zářijovém čísle JM na 5. straně:

Reakce firmy TEP Jablonec, s. r. o.:

Dobrý den čtenářům Jabloneckého měsíčníku,
dovolila bych si tímto reagovat na článek
„Centrální zásobování teplem – mýty a fakta“
uveřejněný v minulém čísle JM, včetně názoru
experta – pana Tomáše Drápely, jehož rétorika
přirovnávající dodavatele domovních kotelen
ke šmejdům se nejen mně, ale všech mých ko-
legů, dotkla.

Naše firma (TEP Jablonec, spol. s. r. o.) fun-
guje na trhu od roku 1995 a výstavbou plyno-
vých kotelen do bytových domů se zabývá od
roku 2012, přičemž jsme jich na Jablonecku
a Liberecku vybudovali přes 50, nejčastěji o vý-
konu 150 a 200 kW (typický dvouvchodový pa-
nelový dům). Téměř všechny kotelny nadále
provozujeme na základě servisních smluv, jejichž
předmětem je nepřetržitý on-line monitoring
kotelny přes webové rozhraní a dále nezávislé
hlášení poruch prostřednictvím GSM modulů.
Součástí servisu jsou i veškeré povinné revize
a kontroly vyplývající z legislativy. Vzhledem
k tomu, že v každé kotelně sledujeme měsíční
spotřebu médií (plyn, elektřina, voda), máme
ucelenou databázi veškerých provozních ná-
kladů (energie, opravy, obsluha, revize). Zná-
me hodnoty vstupních investic. Více než pětile-
tý sběr těchto dat nám poskytuje zpětnou vazbu
v podobě níže uvedených výsledků:

150 kW 200 kW 
kotelna kotelna

Provozní náklady 
na výrobu 1GJ tepla 
(vč. DPH) 374 Kč/1GJ 354 Kč/1GJ
Celkové náklady 
při započtení investice 
(životnost 15 let) 444 Kč/1GJ 396 Kč/1GJ
Prostá návratnost 
investice 5,05 let 3,27 let
Roční úspora 
provozních nákladů 186 000 Kč 345 000 Kč

Pozn.: výsledky v tabulce představují medián
hodnot získaných za poslední tři roky ze vzorku
40 kotelen. Veškeré výpočty jsme schopni doložit.
Kalkulujeme všechny vstupní náklady (zásadní
je cena plynu 950 Kč / 1 MWh, přičemž řada SVJ
a Družstev umí získat i lepší cenu), a konku-
renční cenu za 1 GJ z CZT ve výši 584 Kč, pře-
stože je v článku zmiňovaná částka od zdejší
teplárny vyšší (601–615 Kč/1GJ). 

Jedná se o zásadní čísla důležitá pro rozho-
dování vlastníků objektů o způsobu vytápění.
K tomu je třeba zmínit i nefinanční aspekty
(nezávislost, možnost výběru dodavatele plynu
a způsobu fixace ceny, vlastní regulace kotelny
s nastavením uživatelského komfortu vytápění
a ohřevu TUV „na míru“ bydlícím). Používáme
otevřené systémy regulace, které zákazníkovi
umožní i výběr servisu bez závislosti na zhoto-
viteli.

Jakkoli je cesta vybudování vlastní kotelny
trnitá (nově ztížená energetickými posudky), je
vlastní kotelna určitě ekonomicky výhodná al-
ternativa k centrálnímu vytápění.

Za TEP Jablonec, s. r. o., 
Jana Jäschkeová, jednatel

Senioři svazu tělesně postižených
v létě aktivní
Jablonečtí senioři Svazu tělesně postižených se
v uplynulém čase zúčastnili dvou zájezdů.
První se konal na jaře, a to do chorvatského
Biogrudu na moru, druhý koncem srpna do
Bautzenu.

Biograd na moru
Desetidenního zájezdu k Jadranu si Jablone-

čané velmi užili. Všichni si utužili zdraví, a to
nejen plaváním, ale i sportováním, když jsme
odehráli turnaj v Peangu a v Mölkky. Také jsme
se zúčastnili jednodenního výletu lodí na ost-
rov Pašman a navštívili klášter Tkonu. Další vý-
let byl připraven do města Nin u Zadaru, kde se
nachází Ninská laguna, která je největším nale-
zištěm léčivého bahna v Evropě. Bahna jsme si
užívali a pro velký úspěch jsme výlet zopako-
vali. Navštívili jsme také Záhřeb a prohlédli
jsme si i Zadar. V minulých letech jsme byli
v Provence, Ischii, Dolomitech ve Švýcarsku,
Švédsku i Maďarsku a již plánujeme, kam poje-
deme příští rok.

Bautzen
Ve středu 28. srpna jsme navštívili partnerské

město Bautzen. Němečtí přátelé pro nás připra-
vili prohlídku hasičské techniky s odborným
výkladem a ochotně odpovídali na mnoho na-
šich dotazů. Na následném setkání jsme si pře-
dávali zkušenosti s aktivitami, které se připra-
vují pro svaz tělesně postižených, např. vzdělá-
vání a kulturní i společenské akce. Na závěr
jsme si prohlédli město a nakoupili jejich po-
věstnou hořčici. Výlet se vydařil a příští společ-
ná akce se uskuteční v příštím roce v Jablonci.

Libuše Pumrlová a Eva Kohoutková

Setkání s přáteli z Budyšína a Jelení
Hory v Bedřichově
Na pozvání jabloneckého Spolku přátel v regio-
nu Nisa se ve dnech 6.–8. září se uskutečnilo
setkání německých a polských přátel z Baut-
zenu a z Jelení Gory v bedřichovském penzio-
nu Centrál. Kromě jiného byla v sobotu na pro-
gramu návštěva zámku Lemberk a bazilik sv.
Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podješ-
tědí. Večer se o zábavu postarala skupina Ala-
bama. Našim přátelům se u nás líbilo a nešetři-
li chválou na dobrou organizaci této akce. Další
setkání je plánováno na jaro příštího roku. 

Oldřich Bednář

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/

Jablonecká ODS 
k poslednímu vývoji 
na radnici
Na jednání zastupitelstva 15. 8. 2019 se fakticky
rozpadla koalice ANO 2011, Pirátů a Společně
pro Jablonec. ODS je vítězem komunálních vo-
leb 2018 se ziskem 83 tisíc hlasů, proto začala
činit kroky k vyjednání nové koalice a stabili-
zaci řízení města.

V průběhu následujících týdnů jednala se
všemi zastupitelskými kluby s nabídkou na
spolupráci. Na jednáních ODS prezentovala
připravenost podílet se na programových prio-
ritách při vedení města. Zároveň byly vymeze-
ny nepřekročitelné podmínky:

1. post primátora a náměstka pro ekonomiku
připadne ODS 

2. neúčast Milana Kroupy ve vedení města,
tedy na pozici primátora, náměstka nebo člena
rady

Na jednání zastupitelstva 15. 8. 2019 klub
ODS nepodpořil návrh na odvolání primátora
Bc. Milana Kroupy, protože z jeho úst zazněl
před zastupiteli ODS a SLK závazek, že odstou-
pí z funkce v momentě, kdy bude dohoda o no-
vém vedení města. Klub ODS měl na zřeteli sta-
bilitu řízení města, kterou nechtěl ohrozit.
Primátor Kroupa svůj závazek nedodržel a za-
čal bagatelizovat svůj střet zájmů. Toto jednání
je pro ODS nepřijatelné.

Klub zastupitelů ODS

Foto archiv Oldřicha Bednáře

Foto archiv Evy Kohoutkové
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

dvefie folie od 730 Kã, posuvné, shrnovací.
POUZDRA od 4 500 Kã, OKNA, 

dvefie plast –40 %. 
Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

Palubkové dvefie od 2 850 Kã,
V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã. 

BAZAR, v˘fiez zárubní.
POSEZENÍ PRO RADOST OPùT
OTEV¤ENO âT, PÁ, SO 15–20. 

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

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

www.dverehybner.cz

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

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

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

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

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

PVC, komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

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

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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
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), pneuservis.
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, 

Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY – JARO 2020
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

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

ABC ¤EMESLA – fiemeslné práce 
pro byt a dÛm

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

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

www.abcremesla.cz
tel.: 724 026 747

PEDIKÚRA 
PROFESIONÁLNÍ O·ET¤ENÍ NOHOU

Mírové nám. 460/6 
(nad okresním soudem)

Jablonec n. Nisou, tel. 723 383 334

KOUPÍM 
POUÎITÉ KOVOOBRÁBùCÍ STROJE

soustruh – frézku – vrtaãku
– a jiné stroje na kov

Tel.: 604 549 515, 605 891 390

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

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

BIOLOGIQUE RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme 

chloupky, Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu 

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

JAZYKOVÉ KURZY, WORKSHOPY
A SEMINÁ¤E V EDUCE!

Podzimní semestr. Stále se mÛÏete 
zapsat do vefiejn˘ch kurzÛ.

11. 10. workshop Péãe o pleÈ 
– Domácí láznû I.

Zaãínají dûtské kurzy angliãtiny.
www.educa-jbc.cz, 602 505 288 

info@educa-jbc.cz
EDUCA – vzdûlávací centrum 

Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou

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

www.regenea.eu

V¯KOPOVÉ PRÁCE,
v˘kopy izolace kolem domÛ, venkovní
dlaÏby – Ïula, zámková apod., pfieklady
schodÛ, zednické a fasádnické práce.

Tel. 739 135 056

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

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

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

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

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

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

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA. 

Vzorková prodejna v nákupním centru 
Géãko Liberec (GLOBUS)

mobil: 734 723 734, 
prodejna@skrine-liberec.cz

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

BROKEN MOUSE
Chcete, aby vám e-shop vydûlával? 

Potfiebujete podpofiit podnikání? 
Kompletní MARKETINGOVÉ SLUÎBY. 

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

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

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

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

ANGLIâTINA S RODIL̄ M MLUVâÍM 
(Z ANGLIE)

Skupinové a individuální lekce
Více info na: rupertbrow.cz

tel.: 608 889 845
e-mail: rupertbrow@gmail.com

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 

Tel.: + 420 483 389 185, mobil: + 420 724 493 033 
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

MUDr. 
IGOR SKALIâAN

Poradna pro zdraví 
a pohodu

Palác Jablonex 
Jablonec n. N.

Kontakt: 724 001 700

www.prozdraviapohodu.cz

Komplexní 
účetní služby

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ KLIENTY

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

www.ucetnictvi-jbc.cz



jablonecký měsíčník říjen 2019

Jablonecký měsíčník – periodický tisk územně správního celku Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redakce: Jiří Endler,
mesicnik@mestojablonec.cz, telefon 724 290 784. Inzerce: Jana Fričová, fricova@mestojablonec.cz, telefon 724 493 033. Redakční rada: Milan Kroupa, Jakub Chuchlík,
David Mánek, Štěpán Matek, Petr Klápště, Vladimír Opatrný, Jan Picko, Marek Řeháček, Jana Fričová, Jana Hajná, Adéla Říhová. Grafická úprava: Milan Jaroš. Kresby:
Jiří Dostál. Předtisková příprava: Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Náklad: 21 450 ks. Vychází 11 × ročně. Zdarma.
Uzávěrka příštího čísla: 9. 10. 2019. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit. Za obsah příspěvku odpovídá autor. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Distribuci zajišťuje
Magistrát města Jablonec nad Nisou. Kontakty na garanty jednotlivých distribučních okrsků najdete na www.mestojablonec.cz v sekci Jablonecký měsíčník. Požadavky
můžete také zasílat na e-mail: rasinova@mestojablonec.cz. Do vyčerpání zásob je Jablonecký měsíčník k dispozici ve Vnitřním informačním centru jabloneckého magistrátu.

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

Pohfiební sluÏba 
Marcela BartoÀová

NOVù OTEV¤ENO v Jablonci nad Nisou
Zaji‰Èujeme pohfiby v JBC za slu‰né ceny!

800 110 211 • www.ps-mb.cz
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec nad Nisou (vedle sociálky)

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


