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Kdo zatočí s odpady v Jablonci?
Pokračování ze strany 1
Od roku 2021 byměla začít

platit nová legislativa o od-
padovém hospodářství. Ta
přinesemnožství změn, kro-
mě jiného také zvýšení po-
platku za ukládání směsného
komunálního odpadu a pro
obcemožnost vícemotivovat
občany ke třídění.
S novým dodavatelem

vzešlým ze soutěže se pak od
1. ledna 2021 pro jablonecké
občany změní také systém

plateb za komunální odpad.
Cena za svoz odpadů přitom
v Jablonci nad Nisou vzrostla
už na jaře letošního roku, byť
nepatrně. Měsíčně si čtyř-
členná domácnost za běžnou
popelnici s týdenním vývo-
zem připlácí zhruba o 35 ko-
run více.
Jabloneckýmagistrát za

svoz odpadů platí rok od
roku více. Vlivem inflace a
růstuminimální mzdy zvý-
šily Severočeské komunální

služby cenyměstu od roku
2018 o 4,5 procenta, od polo-
viny roku 2019 o 2,3 a od
dubna 2020 se zvýšily o dal-
ších 2,7 procenta. „Proto také
musí město přistoupit k vyšší
platbě za odpad,“ vysvětloval
Kouřil.

MĚSTO PLATÍMILIONY
I po zdražení platí město ze
své kasymiliony. V roce 2019
dotoval Jablonec odpadové
hospodářství částkou 14mi-

lionů korun. Zvýšením cen
od 1. dubna 2020 o 15 pro-
cent bude podíl města na
odpadovém hospodářství či-
nit 25,8 procent, což je 13,1
milionu korun. „Pokud by
ceny za popelnice zůstaly na
stejné úrovni jako nyní, pak
by celkový podíl města na
odpadovém hospodářství v
roce 2020 činil zhruba 16,2
milionu, což je téměř 32 pro-
cent z celkových nákladů,“
doplnil Milan Kouřil.

Farmářské trhy ve Voltu
Úterý 25. srpna od 12 hodin

V jablonec-
kém Pivovaru
Volt v úterý
proběhnou

jako již tradičně Far-
mářské trhy. Návštěv-
níci se kromě skvělého
pivamohou těšit na
kvalitní ovoce i zeleni-

nu, koření, sušené
ovoce, Sychrovy tru-
bičky, dobroty z pivo-
varu, marmelády a
dobroty z ráje, dřevěné
výrobky, hračky pro
děti, oblečení, masové
speciality a uzeniny
amnoho dalšího.

Krátce

Za redakci
Deníku
Jitka
Vepřovská
doporučuje

  Tipy 
deníku

Medailový koncert
Úterý 25. srpna od hodin

V Kostele Dr.
Farského na
Náměstí Dr.
Farského v

Jablonci nad Nisou
proběhne varhanní
Medailový koncert. Na

varhany IvanaMicha-
lovičová zahraje
skladby odMozarta,
Merkela, Duboise,
Ebena, Bacha, Richtera
neboMendelssohna-
Bartholdyho.

Saskýministerský předseda
navštívil Liberecký kraj
Liberecký kraj – Saský premiér Michael Kret-
schmer zavítal do Libereckého kraje. S českým
premiéremAndrejem Babišem projednali spolu-
práci obou zemí v oblastech dopravy, zdravotnic-
tví, vzdělávání, vědy a výzkumu. Po návštěvě
krajské knihovny a Technické univerzity, kde
došlo k podpisu smlouvy o spolupráci mezi vý-
zkumným Fraunhofer institutem a libereckou
univerzitou, se oba premiéři a jejich delegace
přesunuli na Ještěd. Z Liberce pak zamířil saský
premiér a liberecký hejtman Partin Půta do Žita-

saský
Žita-

saský

vy a společný program zakončili na Česko-
německé hranici, na vrcholu hory Luže, kde byla
slavnostně otevřena nová rozhledna, kterou ne-
chalo vybudovat saskéměsto Großschönau. (red)

SpeedMarathon odhalil
nekázeň. Hříšníku bylo 119
Liberecký kraj – Dopravně bezpečnostní akce
SpeedMarathon, která se uskutečnila po celé re-
publice, byla zaměřená na kontrolu dodržování
rychlosti. V Libereckém kraji překročilo nejvyšší
dovolenou rychlost 119 řidičů. „V obci řidiči pře-
kračovali dovolenou rychlost převážně v rozmezí
od 5 do 20 kilometrů v hodině amimo obec o 10
až 30 kilometrů v hodině,“ uvedlamluvčí policie
Ivana Baláková a dodala, že nejvíce naměřili 159
km/h namístě, kde je povoleno jet 90. Řidiči,
který si silnici spletl se závodní dráhou, hrozí po-
kuta až 10 tisíc korun včetně zákazu řízení. Místa
měření si vybrali občané, kteří vytipovali celkem
900 problematických úseků v celé ČR.

vytipovali
ČR.

vytipovali
(zuz)

ROMAN HUJER
Kometa nad Jabloncem

Snímek „pohybu“ komety Neowise nad Jablon-
cem byl pořízen z Petřína dne 12. července ve
23.5O až 1.30 hodin.
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ŘEMESLNÍCI PŘEDVEDLI SVÉ UMĚNÍ
VKITTELOVĚDOMĚ na
Krásné bylo v sobotu veselo.
Konala se tady akce Prázd-
ninové klekání s Kittelem.
Muzeum si tentokrát připra-
vilo trochu divadla, hudby
i řemesel. Návštěvníci se
v zážitkové dílně dozvěděli
něco o sběru a zpracování
bylin. Divadlo Já To Jsem
předvedlo dvě loutkové po-
hádky, k dobré pohodě za-
hrála trampská kapela
Spolktrio. Po celý den
předváděl své umění kovář
i sklář. Návštěvníci si mohli
sáhnout na sklo foukané,
korálky, keramický kruh
a další. Foto: Deník/Jan Sedlák

Pro lepší řízení. Senioři
dostanou v Sosnové lekci
Starší řidiči si mohou
na autodromu vyzkoušet
zdokonalovací kurzy
za volantem.

JIŘÍ LOUDA

Sosnová – Jak zvládnout
smyk, správně provést vyhý-
bací manévr či se vypořádat
s krizovým brzděním? In-
struktoři to ukážou na kur-
zech bezpečné jízdy Jedu
s dobou. Určené jsou pro ak-
tivní řidiče nad 65 let a probí-
hají na autodromu v Sosnové.
Co zájemce čeká? Řidičský

trénink v podobě šestihodi-
nového programumá dvě
části. Na teorii navazuje
praktická část, která umož-
ňuje šoférům vyzkoušet si
zvládnutí krizovýchmomen-
tů a poznat chování vozidla v
mezní situaci. Součástí kurzu
je také nácvik první pomoci
pod vedením zdravotníků.
Nejbližší termín je v pondělí
31. srpna, zbývají ještě volná
místa. „Kurz mi dal opravdu
hodně amoc za něj děkuji, je
to životní zkušenost. Měl by
ho absolvovat každý řidič. Od
té doby vnímám, jak špatně
se u nás jezdí, třeba jak se ne-
dodržují bezpečné vzdále-
nosti mezi vozidly,“ uvedla
jedna zminulých účastnic
Hana Plavcová.
V průběhu roku v osmi

centrech bezpečné jízdy po

celé ČR proběhne celkem 144
kurzů, přímo v Sosnovémi-
nimálně ještě osm. „Spokoje-
nost a přibývající pozitivní
ohlasy účastníků svědčí o
tom, že projekt je užitečný a
trefili jsme se jím přesně do
poptávky řidičů-seniorů. Byl o
něj velký zájem. Všem, na
které se loni nedostalo, mohu
s radostí oznámit, že letos
bude ještě o 16 kurzů více než
v předchozím ročníku,“ řekl
Jan Šťovíček, prezident Auto-
klubu ČR, který je jedním z
organizátorů projektu.
Jeho patrony se stali herec

Pavel Nový a legendární
dakarský závodník Karel Lo-
prais. „Vyzkoušet si reakce
vozidla na polygonu je jeden z
nejlepších tréninků pro bez-

pečnou jízdu v silničním pro-
vozu. Neznám lepší recept,“
podotkl Loprais.
Organizátoři plánují s čes-

kým hercem během září na-
točit vzdělávací videa zamě-
řená na vozidla 4x4, jízdu ze
svahu a namoderní systémy
automobilů. Budou upozor-
ňovat na nejčastější pro-
blémy a zároveň navádět na
správné zásady.
Bezplatné zdokonalovací

kurzy umožní účastníkům
zlepšit své řidičské schop-
nosti bez rizika a případných
obav. „Naší zásadou je indi-
viduální lidský přístup.
Účastníci

lidský
Účastníci

lidský
poznají sebe a své

vozidlo, jeho limity a chování
v nestandardních situacích.
Na věk se prostě nehledí!

Naopak, ceníme si zkuše-
ností,“ zdůraznil koordinátor
projektu Libor Budina.

REGISTRACENAWEBU
Pro účast je nutná registrace
na webuwww.jedusdo-
bou.cz. Zájemci si mohou
vybrat místo i čas kurzu.
Kromě Sosnové projekt pro-
bíhá vMostě, Hradci Králové,
Příbrami a dalšíchměstech.
Oproti loňsku sice v regio-

nu poklesl počet dopravních
nehod, ale přibylo těch váž-
nějších. Na silnicích v Libe-
reckém kraji letos přišlo o
život 8 lidí, 32 se jich těžce
zranilo. Nejhůře si vede Li-
berecko, kde zemřelo při ne-
hodách pět lidí a dalších šest
skončilo s těžkým zraněním.
Tři lidé zahynuli na silnicích
Semilska. Policie na Česko-
lipsku eviduje 14 těžce zra-
něných, na Jablonecku se
vážně zranili čtyři lidé. Mezi
příčiny nehod patří i zvěř na
silnicích a řízení pod vlivem
alkoholu či drog.
„Už překročení 0,5 promile

negativně působí na lidský
organismus. Policejní statis-
tiky hovoří o tom, že opilí ři-
diči nadýchávají čím dál víc.
Více než polovina šoférů,
kteří letos způsobili nehodu
po vlivem, nadýchala více
než 1,5 promile,“ upřesnil ře-
ditel Týmu silniční bezpeč-
nosti Jan Polák.

NAAUTODROMU v Sosnové probíhá projekt Jedu s dobou. Určený
je pro seniory, pro něž je zdarma. Foto: Vít Černý
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