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Jablonečtí na velkém průvodu Prahou nechyběli. Za práva zvířat!
Praha, Lučany nad Nisou –
Velký pražský průvod proti
kožešinám prošel v neděli
Prahou. Na demonstraci při-
jely desítky lidí a dorazili i
členové Ligy na ochranu zví-
řat České republiky. V jejich
čele po boku hlavního orga-
nizátora, kterým byl Obraz –
obránci zvířat, se postavila

předsedkyně ligy Dagmar
Kubištová a provozovatelka
lučanského útulku Dášenka.
„Šli jsme ze Střeleckého

ostrova a dorazili na Václav-
ské náměstí. V úterý se bude
v Poslanecké sněmovně pro-
jednávat zákaz kožešinových
farem. Držte palce, ať to vy-
jde! Společně to dokážeme,
farmy u nás zakážeme,“ vy-
světlila načasování demon-
strace Kubištová.
Obraz – obránci zvířat má

na svých stránkách nejen
petici za zákaz kožešinových
farem ale také proti množír-
nám psů. (rud)

PO BOKU HLAVNÍHO ORGA-
NIZÁTORA akcewww.obran-
cizvirat.cz došli zástupci Ligy na
ochranu zvířat z Jablonecka v
čele sDagmar Kubištovou ze
Střeleckéhoostrova až na Vác-
lavské náměstí. Foto: Martin Kubišta

Výtvarná soutěž zná své vítěze
Liberec – Devět mateřských škol z Liberecka
se zúčastnilo letošního ročníku výtvarné soutěže,
kterou pořádalo OC Forum. Úkolem dětí bylo na-
vrhnout design odpadkových košů na téma „Ba-
revný svět“. Jednotlivé návrhy byly vystaveny
na pasáži, kde zákazníci centra mohli hlasovat, cel-
kem hlasovalo 1768 návštěvníků. Vyhrály tři školky
s největším počtem hlasů. „Všechny soutěžní ná-
vrhy budou zpracovány a budou z nich vyrobeny
polepy na odpadkové koše, které budou naše pasá-
že zdobit,“ uvedla Jana Trojanová z OC Forum Li-
berec. Vítězům budou předány ceny v pátek 25. lis-
topadu. „Dětem a zástupcům MŠ předáme věcné
ceny v celkové hodnotě 15 tisíc korun v podobě
hraček, didaktických
pomůcek a výtvar-
ných potřeb spolu
s panem primátorem.
Děti si budou moci
zazpívat vánoční ko-
ledy společně s her-
cem divadla Micha-
lem Maléřem,“ dodala
Trojanová. (red)

1. místo: MŠ PASTELKA
731 platných hlasů

2. místo: MŠ JEŘMANICKÁ
392 platných hlasů

3. místo: MŠ MATOUŠOVA
210 platných hlasů

V Semilech už připravují kluziště
Ještě loni se museli Semilští
spoléhat na zimu a
nasazení tenistů, letos
si už zabruslí lépe.

JAN SEDLÁK s využitím ČTK

Semily – Umělé profesio-
nální kluziště dosud v deví-
titisícovém městě nebylo.
Pouze místní tenisté vytvá-
řeli v minulých letech ledo-
vou plochu na kurtech, už
to ale dělat nechtějí. Při po-
sledních mírných zimách
led dlouho nevydržel. „Ty
poslední zimy to nestálo za
nic, mrzlo vždy jen pár dnů
a to jim dlouho nevydrželo,“
popsal osmnáctiletý Jiří.
To se však letos změnilo.

Obyvatelé Semil budou mít
o letošní zimě poprvé mož-
nost bruslit na profesionál-
ním umělém kluzišti.

„Mobilní plochu získalo
město z Turnova, který ji po
dostavbě zimního stadionu
už nepotřeboval. Kluziště
stálo 855 000 korun bez
daně,“ přiblížil místostaros-
ta Tomáš Sábl.

LETOS PROVIZORNĚ
ZA ARCHIVEM
„Letos bude provizorně ve-
dle budovy Státního okres-
ního archivu, kde bývá cir-
kus,“ dodal Tomáš Sábl.
A kvůli přípravě placu pro
postavení kluziště je od
středy 9. listopadu uzavřena
plocha pro parkování za ar-
chivem.
Zároveň se Archivní ulice

asfaltuje. „Asfaltování a do-
končovací práce budou po-
kračovat do 11. listopadu.
Plocha za archivem zůstane
uzavřena, protože zde bude
probíhat úprava plochy vy-
rovnáním povrchu a polo-

žením vyrovnávací vrstvy
štěrku. Následně zde bude
instalováno mobilní kluziš-
tě,“ upřesnil Daniel Mach
z odboru rozvoje a správy
majetku semilské radnice.

NA HŘIŠTI
V dalších zimách chce mít
radnice kluziště ve fotbalo-
vém areálu, kde připravuje
rekonstrukci škvárového
hřiště za tři až čtyři miliony
korun. „Místo něj chceme

vytvořit víceúčelové hřiště
o rozměrech 40x20 metrů.
V zimě bychom chtěli klu-
ziště dávat na toto hřiště,“
uvedl Sábl. Podle něj plánu-
jí, že by nové hřiště vybu-
dovali v příštím roce. „Zatím
je to záměr. Uvidíme, jak se
nám vyvinou další pláno-
vané investice,“ dodal.
Radnice chystá za deset

až 12 milionů korun vybu-
dování biotopového koupa-
liště, v němž voda čistí

vodní rostliny. Výhodou bi-
otopu jsou nižší provozní
náklady oproti klasických
koupalištím. Radnice také
připravuje výstavbu mateř-
ské školy, která odhadem
bude stát přes 30 milionů
korun. Chce na to získat
evropskou dotaci. Nový ob-
jekt by měl nahradit doslu-
hující školku Pod Vartou,
která byla v 80. letech mi-
nulého století postavena
jako provizorium.

UMĚLÁ KLUZIŠTĚnajdeme vmnohaměstech, na snímku se z něj radují dívky v Litoměřicích. Foto: Deník

Potravinová sbírka zasáhne opět i Jablonec
V sobotu 12. listopadu
se ve více než pěti stech
obchodech po celé České
republice koná národní
potravinová sbírka.

Jablonec n. N. – Kaufland
v Kostelní ulici, DM markety
na Dolním náměstí a v Ja-
teční, Rossmann v Komen-
ského a Tesco U přehrady.
Všude tam bude v Jablonci
12. listopadu probíhat Ná-
rodní potravinová sbírka.
Určená je ve prospěch

sociálně slabých, matek sa-
moživitelek, lidí bez domo-
va, dětí či seniorů ohrože-
ných chudobou. Darovat tr-
vanlivé potraviny bude
možné během celého dne

také přímo v šestnácti ob-
chodech v Liberci, pěti v
Jablonci, čtyřech v České Lí-
pě, ve dvou v Novém Boru
a v jednom obchodě v Tur-
nově. Sobotní sbírka trvá od
8 do 20 hodin, resp. v ote-
vírací době.
„Navštivte některý z ob-

chodů zapojených do sbírky,
kupte trvanlivou potravinu
dle našeho seznamu a za
pokladnami je odevzdejte
u dobrovolníků do nákup-
ních košíků označených lo-
gem sbírky,“ upřesnil Ladi-
slav Lojka, ředitel komuni-
kace pořádajícího fóra od-
povědných firem Byznys pro
společnost. (jsd)

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA. Do čtvrtého ročníku se zapo-
juje již přes 659obchodů, z tohopět v Jablonci. Foto Deník

Slavnému rodákovi odhalí
památník, připravili i koncert

Vyskeř – Celá sobotní sláva začíná na Vyskři ve 13
hodin státní hymnou. Vzpomínková akce vyvrcholí
odhalením pomníku zdejšího rodáka, hudebního
skladatele a dirigenta Josefa Nesvadby Hamáčka
(1822 Vyskeř – 1876 Darmstadt). Úvodní řeč pronese
Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec ČR ve Spolkové
republice Německo, který převzal záštitu nad slav-
ností. Akce se zúčastní také hejtman Libereckého
kraje Martin Půta a další osobnosti veřejného ži-
vota. K odhalení pomníku dojde ve 13.40 hodin, od
14 hodin se koná koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Vojtěch Ištvánek, student konzerva-
toře, zahraje na housle a vystoupí spolu se sborem
Musica Fortuna. Od 15 hodin bude možné navštívit
v prostorách obecního úřadu výstavu o životě a díle
Josefa Nesvadby Hamáčka. (lek)

Legendární Uriel koncertuje mezi
mašinami v lokomotivním depu

Turnov – Za alternativní scé-
nu si Jana Uriel Kratochvílová
& Illuminati.ca ke svému so-
botnímu koncertu vybrali Lo-
komotivní depo Turnov, kon-
cert legendární zpěvačky žijící
střídavě v Česku a v Londýně
začíná ve 20 hodin. V 19.30
hodin odjíždí speciální moto-
ráček do depa z peronu hlav-
ního nádraží. Večer ukončí
koncert kapely Ovčie Kiahne.

Proskočil oknem a pořezal se
Česká Lípa – S přibývajícím chladem roste také
počet případů vniknutí do zazimovaných nebo ne-
obývaných objektů. K jednomu z nich přivolal
strážníky městské policie správce N-centra na
Svojsíkově stezce. Do opuštěné části centra násilně
vnikl v té době neznámý muž, který nečekal, že
tam správce přijde. Rychle se snažil opustit budovu,
ale rozbil skleněnou výplň okna v přízemí, a když
prolézal, pořezal se. Svědci útěku popsali, co měl na
sobě a strážníci jej poměrně brzy našli u firmy
Johnson Controls v Dubické ulici. Zadržený mladý
muž u sebe neměl doklady, a tak jej strážníci do-
provodili na služebnu Policie České republiky
a předali do rukou kolegů. (red)
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