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Práce ve městě se nezastaví 
Vážení spoluobčané,

nový rok 2020 je na samém začátku. Je zvykem
stručně zhodnotit, jaký byl ten předešlý. Vzhledem
k tomu, že jsem primátorem pouze tři měsíce, ne-
bylo by mé hodnocení zcela objektivní. Proto jej
tentokrát ponechám zcela na vás, občanech naše-
ho města. 

Pro Jablonec nad Nisou je zásadním dokumen-
tem rozpočet, který určuje základní finanční pa-
rametry pro jednotlivé oblasti života města. O při-
pravovaných a realizovaných akcích vás budeme
průběžně informovat. V tomto úvodníku zmíním
jenom některé.

V roce 2020 bude dokončena modernizace ZŠ
Kokonín – v budově v ulici Janáčkova vznikne
venkovní učebna přírodních věd, budova v ulici
Rychnovská č. 216 získá učebnu dílen, jazyků, šat-
ny, venkovní učebnu pro školní pozemek. Dokončí
se také stavba judo arény na Střelnici. Město vy-
buduje novou dešťovou kanalizaci v Poštovní ulici
včetně retenční nádrže v ulici Budovatelů a správ-
ci sítí budou rekonstruovat splaškovou kanalizaci,
vodovod a plyn pro ulici Poštovní. Zrekonstruuje-
me havarijní stav opěrné zdi na Horním náměstí

z ulice Pod Baštou. V únoru zahájí provoz v areálu
nemocnice pavilon intenzivní medicíny, jehož ce-
lou stavbu investovalo město ze svého rozpočtu.
V pavilonu bude oddělení ARO a JIP s celkovou
kapacitou 18 lůžek, inspekční pokoje primářů,
zasedací místnost, administrativa a vedení ne-
mocnice. Náklady na výstavbu dosahují téměř
160 milionů korun. Liberecký kraj by měl začít se
stavbou kruhové křižovatky na Ostrém rohu.
Město bude zajišťovat stavbu chodníků, veřejného
osvětlení a výsadbu zeleně. Připravujeme realiza-
ci navýšení kapacity MŠ Montessori, která spočí-
vá v rekonstrukci staré budovy a vzniku zcela no-
vé přístavby – projekt bude rozdělený do dvou let.
Město získalo významnou dotaci z EU a ČR ve výši
28,4 mil. Kč. Tolik stručně k plánovaným akcím.

Tradičně budeme pokračovat v setkáních s ob-
čany jednotlivých částí města. S předsedy osad-
ních výborů diskutujeme o způsobu vzájemné ko-
munikace, abychom co nejefektivněji řešili vaše
podněty. 

Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku
hodně štěstí, zdraví, pohody a dobré nálady.

Váš primátor Jiří Čeřovský

Rekonstrukce balkonu velkého zasedacího
sálu jablonecké radnice vyšla na necelých

400 tisíc korun. Foto Petr Vitvar

V jabloneckém Eurocentru se ve čtvrtek 9. ledna 2020 uskuteční módní přehlídka Made in Jablonec. 
Tématem jedenáctého ročníku je Double Fantasy. Foto Aleš Funke
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Autobusovou dopravu na území členských obcí DSOJ
včetně městské dopravy v Jablonci nad Nisou od 26.
ledna 2019 zajišťuje externě společnost BusLine MHD
Jablonecko, s.r.o. Smlouvu s městem a DSOJ dopravce
podepsal na konci ledna 2019 a platí do konce ledna
2021. Od 1. února 2021 by tedy Jablonec a okolní obce
neměly autobusovou dopravu zajištěnou, pokud by do
té doby nevybraly dopravce nového nebo se nerozhod-
ly pro jiný způsob zajištění dopravy. 

Členové dopravního sdružení jasně deklarovali, že
chtějí na dopravní obslužnosti spolupracovat i nadále.
„Proto jsme začali pracovat na novém způsobu zajiště-
ní dopravy, respektive na přípravě veřejné soutěže na
nového dopravce,“ říká primátor Jiří Čeřovský. Právě
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou do-
pravou na Jablonecku a MHD ve městě bylo jedním
z bodů jednání prosincového zastupitelstva, jemuž
předcházel i odborný seminář pro zastupitele.

Externě, nebo vlastními silami?
Na stole byly dvě možnosti, jak dopravu od 1. února
2021 zajistit. „Rozhodovali jsme se, zda zvolíme exter-
ního dopravce, který vzejde z veřejné zakázky, nebo
systém založený na dopravci vnitřním,“ vysvětluje Če-
řovský. Druhý způsob, vnitřní dopravce, předpokládá
nákup nízkopodlažních autobusů a nábor zaměstnan-
ců, zvláště řidičů. „Když jsme vše prověřili, ukázal se
systém založený na vnitřním dopravci v současné situ-
aci ekonomicky méně výhodný a rizikovější,“ konstatu-
je ředitel Jablonecké dopravní (JD) Luboš Wejnar.

„A tak v tuto chvíli čeká Jablonec, který bude zadava-
telem služby veřejné dopravní obslužnosti, vypracovat
zadání nadlimitní veřejné zakázky, jejímž předmětem
bude zajištění veřejné linkové dopravy ve městě i na
Jablonecku, tj. v územních obvodech členských obcí
DSOJ, od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2031,“ vysvětluje primátor

Jiří Čeřovský s tím, že na základě výběru uzavře pak
město jako zadavatel zakázky s každou členskou obcí
DSOJ separátní smlouvu. Tento postup schválili na jed-
náních svých obecních zastupitelstvech také ostatní čle-
nové DSOJ ještě na konci roku 2019.

Důležitá je co nejširší soutěž
Jablonec nad Nisou je zadavatelem veřejné soutěže na
nového dopravce MHD a linkových spojů DSOJ, ale vý-
běrové řízení a celou administrativu s ním spojenou má
na starosti externí firma zcela nezávislá na městě, a tou
je AGM Partners, zastoupená právníkem Miroslavem
Cákem. Proběhla dvě kola veřejných předběžných trž-
ních konzultací o zadávání veřejných zakázek, která by-
la nutná pro stanovení adekvátního rozsahu zakázky,
její předpokládané hodnoty i nastavení nediskriminač-
ních a přiměřených zadávacích podmínek. Důležité by-
lo také vytvořit co nejširší hospodářskou soutěž mezi
potenciálními dodavateli. 

„Přímo jsme oslovili potenciální dopravce a zveřejni-
li jsme výzvy k předběžným tržním konzultacím ve
Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evrop-
ské unie (TED),“ připomíná vedoucí právního oddělení
magistrátu Jiří Kučera s tím, že nastavení zadávací do-
kumentace a technické standardy poskytování přeprav-
ních služeb posoudila a připomínkovala nezávislá kon-
zultační společnost specializující se na oblast veřejné
dopravy PRO CEDOP, s. r. o.

Peníze jsou na prvním místě
Předpokládaná hodnota desetileté veřejné zakázky byla
stanovená na 742 miliony korun bez DPH. „To zname-
ná, že kalendářní rok dopravních služeb v Jablonci
a obcích DSOJ přijde na něco málo přes 74 milionů ko-
run bez DPH, přičemž jeden kilometr vyjde na nece-
lých 53 korun bez DPH,“ doplňuje Wejnar.

Jaká bude doprava
na Jablonecku od roku 2021

V Jablonci se poslední dobou mluví hodně o dopravě – autobusové i tramvajové. 
V obou případech se řeší její pokračování. Na prosincovém zasedání jablonečtí zastupitelé
proto mimo jiné jednali o způsobu, jakým bude provozována autobusová doprava ve městě
a v členských obcích Dopravního sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). Nová smlouva by měla
začít platit od 1. února 2021 a potrvá deset let.

■ Dvě otázky
pro ředitele JD
Luboše Wejnara 

Jaká byla městská autobu-
sová doprava v Jablonci po
roce 1989?
Po roce 1989 došlo k výraz-
ným změnám v systému pro-
vozování MHD, zmíním jen
několik z nich. Od 1. 1. 1991
byl znovu obnoven nástup do
autobusů pouze předními
dveřmi a byla zavedena nová
služba – doplňkový prodej jíz-
denek u řidiče. První zvýšení
ceny jízdného nastalo 1. 3.
1991, tehdy se jednalo o zdra-
žení o 100 % z 1 Kčs na dvě.
Od 2. 9. 1996 došlo k celkové
změně koncepce linkového
vedení a zavedení nových do-
pravních spojení, která i po
více než 23 letech zůstávají
nezměněné. Dalším mezní-
kem je 1. 7. 1999, kdy bylo
zrušeno pásmové jízdné a za-
veden časový tarifní systém,
který byl již srovnatelný s ev-
ropskými standardy. Samo-
zřejmě se postupně měnil
a zdokonaloval vozový park,
původní autobusy byly nahra-
zeny moderními s elektronic-
kými informačními panely.
Od září 2017 je celý systém
MHD zabezpečen pouze bez-
bariérovými vozidly. Naše
městská doprava v porovnání
s ostatními okresními městy
patří ke špičce a jsem pevně
přesvědčen, že tomu tak bude
i do budoucna.

Kdo provozoval dopravu ve
městě v letech 2009–2019?
Do konce roku 2009 provozo-
valo dopravu ČSAD Jablonec
nad Nisou, a. s. Od 1. 1. 2010
do 25. 1. 2019 dopravu zajišťo-
val Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou,
a. s., prostřednictvím subdoda-
vatele, společnosti BusLine, a. s.

Foto Viktor Liška

Foto Petr Vitvar

Foto archiv Luboše Wejnara
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Tramvaj spojuje sousední města už 65 let
Důležitou součástí jablonecké dopravy je
tramvaj spojující město se sousedním Liber-
cem. Zachovat a prodloužit, či naopak? 

Na radnici došly dvě petice – jedna proti, druhá
za prodloužení tramvajové linky na terminál.
Jablonec nad Nisou rozhodně usiluje o to, aby
tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem
nezanikla. Dopravní podnik měst Liberec
a Jablonec nad Nisou (DPMLJ) nyní pracuje na
1. etapě, to je na rekonstrukci tramvajové trati
v současné stopě. Tou druhou bude její pro-
dloužení. 

„Všichni chápeme, že tramvaj jako důležité
meziměstské spojení pro občany obou měst je
třeba zachovat a o variantě realizovat nejprve
pouze rekonstrukci stávající tratě se předtím ú-
plně neuvažovalo. Nyní po dohodě s poskytova-
telem dotace se projekt rekonstrukce tramvajo-
vé trati rozdělil na dvě části,“ říká primátor Jiří
Čeřovský, podle kterého se rozdělením projek-
tu na dvě etapy snížila míra rizika, že by se trať
nerekonstruovala, a tak kvůli špatnému tech-
nickém stavu zanikla. Přitom obě města tram-
vajová trať spojuje už 65 let. 

První úvahy o zřízení tramvajové dopravy
v Jablonci se objevily už v roce 1892.
V roce 1895 získal továrník Gustav Hoffmann
předběžnou koncesi pro provoz tramvaje a ve

stejném roce vznikl také první projekt. Příprav-
né práce na stavbě tramvajové trati vypukly
v roce 1898 a s nimi souvisel vznik společnosti
Gablonzer Strassenbahn und Elektrizitäts Ge-
sellschaft v roce 1899. 

První tramvaje v Jablonci vyjely na začátku
nového, tedy 20. století. Přesně 7. února 1900
mohli Jablonečané tramvají cestovat z dnešní-
ho Mírového náměstí do Rychnova u Jablonce
n. N. Celý úsek byl jednokolejný s výhybnami
o rozchodu 1000 mm a měřil přibližně 9,3 km.
V dubnu téhož roku byla zprovozněná trať od
divadla přes Mírové náměstí na náměstí Bo-
ženy Němcové a v květnu další dvě – z Mí-
rového náměstí do Rýnovic k poště a od divadla
k Brandlu, ta jezdila až do roku 1945. V září pak
ještě přibyly linky Rýnovice, pošta – Janov nad
Nisou a z Brandlu do Rýnovic, na níž se jezdilo

do roku 1950. Na konci roku 1900 tak celá
tramvajová síť v Jablonci nad Nisou měřila při-
bližně 21 kilometrů a vedla hodně členitým te-
rénem. 

Jablonecké tramvaje měly spíše charakter
malodráhy, protože spojovaly s Jabloncem ob-
ce v blízkém i vzdálenějším okolí. V roce 1904
byla ještě prodloužená trať z náměstí Boženy
Němcové do Jabloneckých Pasek a dalších 30
let se síť tramvajových tratí neměnila. V letech
1902-1904 zaznamenala velký rozmach ná-
kladní tramvajová doprava a do roku 1945
tramvajové linky využívala také pošta. 

Byla jen otázka času, kdy tramvaj spojí Jab-
lonec s Libercem. Stalo se tak 1. ledna 1955.
Poslední celková rekonstrukce celé tramvajové
trati spojená s dlouhodobou výlukou proběhla
v letech 1972–1976. Po ní získala trať rychlod-
rážní charakter a byly na ní nasazeny nové
tramvaje T3. Na trati tehdy přibyly výhybny,
které umožnily posílit provoz, v Jablonci nad
Nisou však byla trať zkrácená na novou smyčku
u Tyršových sadů. Zásadní modernizaci dozna-
ly úseky v ulicích Liberecká a Budovatelů
v Jablonci před více než třiceti lety. Na začátku
devadesátých let minulého století byla trať do-
plněná o signalizační a zabezpečovací zařízení
a také se podařilo zajistit rekonstrukce dalších
traťových úseků. 

Dvoustranu zpracovala Jana Fričová

120 let dopravy v Jablonci 

V pátek 7. 2. 2020 tomu bude přesně 120 let,
kdy vyjela první tramvaj z centra města do
Rychnova u Jablonce nad Nisou. Jablonecká do-
pravní, a. s., se chystá, spolu s dalšími partnery,
toto významné dopravní výročí důstojně připo-
menout. Těšit se tak můžete například na jízdy
historickými vozidly. Více informací se dozvíte
v únorovém vydání JM. 

Smlouva o veřejných službách 
v přepravě cestujících v městské

tramvajové dopravě 
na území statutárního města Liberec
a statutárního města Jablonec n. N.

• do konce roku 2019 musí DPMLJ předložit
podíly stran

• v lednu 2020 připomínky ke smlouvě

• 2. kolo připomínek v polovině února 2020

• 3. kolo na začátku března

• schválení smlouvy do konce března 2020

Zima 1900 Zima 1900 

Slavnostní zahájení tramvajové dopravy 4. srpna 1900



Oddělení správy místního hospodářství na-
plánovalo na rok 2020 několik akcí.

Díky velkoobjemovým kontejnerům, které měs-
to v roce 2018 pořídilo z dotace Evropské unie
v rámci Operačního programu Životní prostředí,
se v uplynulém roce mohl častěji svážet biood-
pad ze zahrad. V nadcházejícím roce bychom
v této činnosti, která se mezi obyvateli těší
značné oblibě, rádi pokračovali. Velkoobjemové
kontejnery na bioodpad budou přistavovány na
různé lokality města zpravidla v sudé soboty od
konce března do listopadu. Na podzim plánuje-
me posílení svozů bioodpadu. V dubnu a před
Vánoci je v plánu svoz velkoobjemového odpa-
du. Svoz nebezpečného odpadu proběhne jako
tradičně poslední květnovou a poslední říjno-
vou sobotu.

Sběrné dvory
Občané města mohou celoročně využívat pro
odložení svého odpadu síť sběrných dvorů
a sběrných míst. Přehled odpadů, které je mož-
né odevzdat na jednotlivých sběrných místech,
je uveden v tabulce. Další informace k odpado-
vému hospodářství naleznete na webových
stránkách města v záložce životní prostředí
a odpady.

• sběrný dvůr Smetanova – tel. 483 312 403,
pondělí–pátek 7.00–17.00 hodin

• sběrný dvůr Proseč – tel. 483 318 826
pondělí, středa, pátek 7.00–14.30 hodin
úterý a čtvrtek 7.00–17.30 hodin
sobota 9.00–13.00 hodin

• sběrné místo Dalešická, Kokonín
vždy v sobotu 8.00–12.00 hodin

• sběrné místo Belgická – tel. 602 348 507
pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin

• sběrné místo Želivského – tel. 483 710 955
pondělí–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
sobota 9.00–13.00 hodin

Přehled akcí 2020
• svoz vánočních stromků 
– 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2020

• svoz bioodpadu
– 28. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.,
11. 7., 8. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 24. 10.,
31. 10., 7. 11., 14. 11. 

• svoz velkoobjemového odpadu
– 2. 4. a 10. 12.

• svoz nebezpečného odpadu 
– 30. 5. a 31. 10.

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků je naplánován na pon-
dělí 13., 20. a 27. ledna. Stromky odkládejte
pouze ke stanovištím na tříděný odpad.
Stromky odložené vedle černých popelnic
a kontejnerů na směsný komunální odpad ne-
budou svezeny! V ideálním případě nechte stro-
mek vcelku a nedávejte ho do jakékoli nádoby
na odpad ani do pytle apod. Stromky budou ná-
sledně seštěpkovány. (bš)

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
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Kalendář odpadového hospodářství 2020

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

jedlé oleje
a tuky

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano papír, kovy

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔
Sběrné místo
Želivského ano ano ano ne ne papír, kovy

✔ ✔ ✔ ✘ ✘

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔

✘

✘

ano

ano
(1. 4.–30. 11.)

Ceny za komunální odpad se v Jablonci
zvýší od dubna jen o 35 korun za měsíc 
Ceny za odpad se v Jablonci nad Nisou změ-
ní od 1. dubna příštího roku. Zvýšení úhra-
dy o 15 % si vyžádaly stále se zvyšující výda-
je za odpadové hospodářství. Naposledy
město cenu za popelnice zvyšovalo v roce
2017, a to o osm procent. Měsíčně si tak čtyř-
členná domácnost za běžnou popelnici při-
platí zhruba 35 korun.

„Vlivem inflace a růstu minimální mzdy ceny
od Severočeských komunálních služeb narostly
od roku 2018 městu o 4,5 %, od poloviny roku
2019 o 2,3 % a od dubna 2020 se zvýší o další
2,7 %. Proto také město musí přistoupit k vyšší-
mu platbě za odpad,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora pro ekonomiku Milan Kouřil. „Pokud by
ceny za popelnice zůstaly na stejné úrovni jako
nyní, pak by celkový podíl města na odpado-
vém hospodářství v roce 2020 činil zhruba 16,2
mil. Kč, což je téměř 32 % z celkových nákla-
dů,“ dodává náměstek. 

I když dojde ke zvýšení cen od 1. dubna 2020
o 15 %, bude podíl města na odpadovém hospo-
dářství činit 25,8 %, což je 13,1 mil. korun. V ro-
ce 2019 dotovalo město odpadové hospodářství
částkou 14 mil. Kč. Zvýšení ceny znamená pro
běžnou rodinu zhruba 35 korun v rodinném

měsíčním rozpočtu navíc, za rok je suma vyšší
o 418 korun. 

Město se každoročně snaží zkvalitňovat služ-
by v odpadovém hospodářství. „V roce 2019
jsme například výrazně posílili svozy bioodpa-
du, rozšířili jsme síť sběrných dvorů, snažíme

se zvyšovat četnost odvozu tříděného odpadu.
V prosinci přibyly po městě nové kontejnery na
kovy letošní novinkou je možnost zdarma ode-
vzdat jedlé oleje a tuky na všech sběrných dvo-
rech apod.“ říká vedoucí oddělení správy míst-
ního hospodářství Kamila Skřítková.

Město vypoví smlouvu s SKS
Od roku 2021 by měla začít platit nová legisla-
tiva o odpadovém hospodářství. Přinese množ-
ství změn, kromě jiného zvýšení poplatku za
ukládání směsného komunálního odpadu a mož-
nost obce více motivovat občany ke třídění. 

Pro Jablonec tato změna znamená také ukon-
čení smlouvy se společností Severočeské ko-
munální služby, s. r. o. (SKS). Ta je z roku 1995,
uzavřená je na dobu neurčitou s roční výpo-
vědní lhůtou. 

„Rada města rozhodla smlouvu vypovědět
a vyhlásit výběrového řízení na nového doda-
vatele služeb v odpadovém hospodářství na
první polovinu roku 2020,“ připomíná Kouřil
s tím, že v průběhu roku 2020 bude společnost
SKS poskytovat služby beze změny. S novým
dodavatelem vzešlým ze soutěže se pak od 1. 1.
2021 změní také systém plateb za komunální
odpad ze strany občanů města. (jn)

Ceny nejvíce používaných nádob
120 l, vývoz 1 x týdně

nyní 2 788 Kč
zvýšení o 15 % 3 206 Kč

1 100 l, vývoz 1 x týdně
nyní 22 935 Kč
zvýšení o 15 % 26 375 Kč

Foto Barbora Šnytrová

Foto Barbora Šnytrová
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Teplo se v Jablonci zdražovat nebude
Jablonecká energetická pro příští rok při-
chází s dobrou zprávou. Zatímco média už
na podzim varovala před zdražováním tep-
la zejména kvůli vyšší ceně emisních povole-
nek, Jablonečané, kteří odebírají teplo od
městské teplárny, si mohou oddechnout.
Ceny zůstávají stejné jako v roce 2019.

„Ceny pro koncové odběratele z řad družstev
a společenství v roce 2020 nezvyšujeme. Za
teplo zákazníci Jablonecké energetické zaplatí
opět méně, než je vážený průměr ceny tepla
v republice,“ potvrzuje Boris Pospíšil, člen
představenstva pověřený řízením společnosti,
a dodává: „Jsme velmi rádi, že se nám cenu po-
dařilo udržet a můžeme tak našim odběratelům
bez jakýchkoli pochyb popřát krásné Vánoce
a šťastný nový rok,“ usmívá se Pospíšil. I nadá-
le platí, že cena tepla je jednosložková. Je to
přívětivější k zákazníkům – jednodušší a po-
chopitelnější. Podkladem pro fakturaci dodávky
bude opět pouze skutečná naměřená spotřeba. 

Dobré zprávy pokračují
Jablonecká energetická (JE) pro příští rok plá-
nuje u vytipovaných zdrojů instalaci kogene-
račních jednotek, které budou odpadní teplo
vzniklé při výrobě elektrické energie dodávat
zpět do soustavy. Toto technické opatření je ne-
jen ekologické, ale i ekonomické. Od roku 2021
totiž umožní dlouhodobou stabilizaci ceny tep-
la. 

JE – úspěšná městská společnost
Jablonecká energetická zásobuje teplem a te-
plou vodou více než třetinu domácností ve měs-
tě. Společnost od roku 2013 patří městu. V le-
tech 2015-16 prošla náročným procesem revi-
talizace celého systému a díky tomu je dnes po
městě více než dvacet malých lokálních plyno-
vých kotelen, z nichž dodává teplo a teplou vo-
du všem, kteří jsou na dálkové rozvody tepla

připojení. Vše funguje na bázi online monito-
ringu. Data z celé poměrně složité soustavy
shromažďuje nonstop 24 hodin denně centrální
dispečink, který také dohlíží na funkčnost celé-
ho systému a dojde-li k poruše nebo výpadku,
dokáže okamžitě reagovat. Navíc jsou technici

v terénu vybaveni tablety, na nichž také sledují
situaci v každé kotelně a v podstatě u každého
koncového zákazníka, tedy možná i u vás do-
ma. Nepoznají sice, jakou máte náladu, nebo že
v ledničce došlo pivo, zato přesně vědí, jak je na
tom vytápění vašeho domu. 

JE také letos v březnu spustila na svém webu
klientský portál, kde se zástupci odběratelů
(SVJ aj.) mohou online podívat na zálohy, fak-
tury nebo smlouvy. Kvůli aktuálním informa-
cím, např. o odstávkách, nemusí ale běžný od-
běratel sledovat web. Stačí, když si při založení
účtu na klientském portálu navolí, jestli si pře-
je o aktuálním dění informovat mailem nebo
přes SMS.

„Jablonecká energetická je úspěšnou měst-
skou společností. Její přínos pro Jablonec je ne-
popiratelný. Zbývá dořešit odstranění parovodů
z ulic a pozemků a budu velmi rád, když se
nám podaří dotáhnout do konce využití prosto-
ru na Brandlu, který zoptimalizovaná a zmo-
dernizovaná společnost už nepotřebuje,“ říká
náměstek primátora pro ekonomiku Milan
Kouřil.

„Soustava zásobování teplem v Jablonci fun-
guje samozřejmě nejen v souladu s platnou le-
gislativou, ale i Územní energetickou koncepcí
města Jablonce, na jejíž aktualizaci se v sou-
časné době pracuje. Zájmem města jako akcio-
náře společnosti je, aby se JE dále rozvíjela
a nabízela jabloneckým občanům teplo za kon-
kurenceschopnou cenu. A v tomto smyslu má
JE naši podporu,“ doplňuje fakta primátor
Jablonce Jiří Čeřovský. 

„Fakt, že Jablonecká energetická nabízí sku-
tečně kvalitní služby za dobrou cenu, potvrzuje
i to, že zájem o připojení kontinuálně stoupá.
O znovupřipojení k soustavě se začali zajímat
i zákazníci, kteří se v minulosti odpojili a inve-
stovali do vlastních kotelen, které jsou nyní na
hranici životnosti,“ konstatuje Pospíšil.

(mh)

A jaká je cena?
Ceny platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

pro odběratele, kteří nemají 
sjednány individuální 

cenové podmínky:

• tarif R1: 599,00 Kč/GJ vč. DPH 

• tarif R2: 584,00 Kč/GJ vč. DPH 

Kruhový objezd na Ostrém rohu letos
V roce 2017 byly zdemolované dva domy
u křižovatky ulic Želivského, Palackého
a Janovské. Stály v cestě plánované okružní
křižovatce Ostrý roh, jejímž investorem je
Krajská správa silnic LK (KSSLK). Podmín-
kou dotace byla výstavba okružní křižovat-
ky do tří let od demolice, tedy do října 2020.
Z toho důvodu náměstek pro ekonomiku
Milan Kouřil vyvolal jednání na krajském
úřadě. 

Pokud tedy křižovatka v říjnu 2020 nebude ho-
tová, bude muset Jablonec dotaci ve výši jeden
milion korun vrátit. Proto jablonecký náměstek
primátora pro ekonomiku Milan Kouřil vyvolal
jednání s náměstkem hejtmana pro řízení re-
zortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Janem Svitákem. „Odvezl jsem si informaci, že
kraj již podal žádost o územní rozhodnutí na
jablonecký stavební úřad. Jakmile ho bude mít,
vyhlásí výběrové řízení tak, aby stavba okružní
křižovatky mohla začít v dubnu roku 2020,“ in-
formuje náměstek Kouřil. Podle jeho slov by
stavba měla trvat zhruba pět měsíců. 

Co zapříčinilo tak dlouhou prodlevu od demo-
lice objektů v roce 2017? „Zdržení způsobily
stále se opakující připomínky majitelů přileh-
lých nemovitostí, které bylo nutné vždy znovu
projednat a vysvětlit. A také dodatečné poža-
davky dotčených orgánů, jimž bylo nutné dolo-
žit studie budoucího provozu, aby daly kladné
stanovisko. Studie se týkaly vibrací a jejich vlivu

na okolní objekty, další byly rozptylové a hlu-
kové. Teprve poté bylo možné získat územní
rozhodnutí,“ říká Otakar Kypta, vedoucí odboru
územního a hospodářského rozvoje.

Na financování demolice vyčíslené na 1,5 mi-
lionu korun včetně DPH získalo město dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Milionová
dotace byla městu přidělená z Podprogramu
Demolice budov v sociálně vyloučených lokali-
tách. Podmínkou přidělení bylo, že do tří let, te-

dy do 20. 10. 2020, se musí na takto upraveném
území zrealizovat Projekt následného využití
revitalizovaného území, a tím je právě nová
okružní křižovatka, jejímž investorem nebude
město, ale Krajská správa silnic LK,“ vysvětluje
náměstek primátora pro rozvoj města Petr
Roubíček s tím, že Jablonec se k okružní křižo-
vatce připojí výstavbou chodníků, veřejného
osvětlení a výsadbou zeleně.

(jn)

Náměstci Milan Kouřil a Petr Roubíček na místě, kde bude zbudován nový kruhový objezd. Foto Jiří Endler

Moderní kotelny Jablonecké energetické budou 
během letoška osazeny kogeneračními jednotkami.

Foto archiv JE
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MŠ Pasířská má novou třídu se zázemím
Už od září navštěvují děti nové prostory
v MŠ Nová Pasířská. Třída pro 24 dětí vznikla
přebudováním nevyužívaného bytu školní-
ka. Kromě třídy a jejího zázemí spojil budo-
vy dřevěný krček. Projekt Navýšení kapacity
MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou vy-
šel na více jak 31 milionů korun. 

„Projekt modernizace Mateřské školy Nová
Pasířská za více jak 31 mil. korun, přičemž do-
tace EU + ČR se rovnala částce 16,8 mil. korun,
patřil k těm finančně náročnějším,“ říká ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr Rou-
bíček s tím, že jeho realizací se podařilo navý-
šit kapacitu míst v mateřských školách o 24
míst. „Kromě nové třídy vznikl také nápaditě
řešený prostor pro spaní, šatna, sociální zaříze-
ní a sklad hraček. Rekonstruovaný objekt má
výtah a s druhým pavilonem jej spojuje dřevě-
ný krček, který poslouží částečně jako ochrana
dětí před sluncem,“ dodává Roubíček. 

Proměnou prošla také školní zahrada. „Po
stavebním zásahu je zde nový trávník, umístili
jsme i herní prvky, vykácené dřeviny jsme na-
hradili novou výsadbou,“ doplňuje Pavel Sluka,
vedoucí oddělení investiční výstavby. 

V cestě stála skála
Stavba byla dle plánu rozdělená do dvou let. Ne
vše se však od začátku dle plánu dařilo. „Sou-
částí stavebních prací byla také vodovodní pří-
pojka z ulice U Nisy, venkovní osvětlení a vede-
ní plynu, terénní a sadové úpravy celého areálu
včetně pískoviště, opravy schodiště a opěrné
zdi, odvodnění a oplocení,“ připomíná náměs-
tek Roubíček. V červnu se však stavbě do cesty
postavila skála. Aby se stíhal harmonogram,
pracovalo se i o víkendech. 

„Jakmile dělníci začali vykopávat kanalizač-
ní stoku a dostali se do hloubky tří metrů, zjis-
tili, že jsou v trase výkopu značně tvrdé skalní
bloky, které je nutné odstranit. Vzhledem k to-
mu, že povolení pro odstřel skály by musel vy-
dat báňský úřad, což by bylo časově náročné,
rozhodl se zhotovitel skálu narušovat pomocí
výkonné frézy,“ říká Sluka. 

Specializovaný stroj vlastnila firma pouze je-
den, tvrdost skály byla značná, a tak šly výko-
pové práce pomalu. „Aby se dodržel zářijový
termín nástupu dětí do školky, musely tyto
hlučné práce probíhat také o víkendu, a to od
7 hodin ráno do 20 hodin večer. Proto velmi dě-
kujeme sousedům za trpělivost,“ konstatuje
Petr Roubíček. 

Skoro 17 milionů je dotačních
„Na projekt přestavby správcovského domu
školky v Nové Pasířské získal Jablonec dotaci
z Evropské unie a státního rozpočtu v rámci
výzvy IPRÚ ve výši 16,7 mil. korun, přičemž
celkové náklady na projekt, tj. včetně vybavení
nábytkem, sadových úprav, projektové doku-
mentace a dozorů, přesáhly 31 milionů korun,“
vypočítává Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací. Kromě nového pavilonu se třídou pro 24
dětí a spojovacího krčku od nového k hospo-
dářskému pavilonu zde přibyla vodovodní pří-
pojka z ulice U Nisy, venkovní osvětlení přístu-
pového chodníku, upravené je i vedení plynu.

Bezbariérový přístup zajišťuje výtah. Součástí
projektu jsou také terénní a sadové úpravy ce-
lého areálu včetně pískoviště, opravy schodiště
a opěrné zdi, odvodnění a oplocení zahrady,
v němž jsou také nové venkovní herní prvky. 

„Jablonec nad Nisou zřizuje 18 mateřských
škol a jejich kapacitu jsme i v roce 2019 zcela
naplnili. Ve školkách máme 1644 dětí. Ačkoliv
se nám stále daří umísťovat všechny děti, které
přijdou se svými rodiči k zápisu, potřebujeme
kapacitu navyšovat. Na začátku roku se nám
podařilo otevřít třídu pro 24 dětí ve mšenské
školce v ulici Josefa Hory, další je tady v Nové
Pasířské. Další navýšení kapacity o 44 míst
umožní aktuální realizace dvou tříd MŠ Arbe-
sova a o 16 míst projekt na přestavbu školky
Montessori na Vrkoslavicích,“ říká náměstek
primátora pro školství David Mánek. (jn)

Projekt Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad
Nisou je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem roz-
voje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Jak na závislosti dětí a mládeže
Adiktologické služby pro děti a mládež bu-
dou nově přístupné i v Libereckém kraji. Libe-
recká organizace ADVAITA rozšiřuje od led-
na 2020 své služby o adiktologický program
pro děti a mládež. Jedním z měst, kde je porad-
na organizace, je také Jablonec nad Nisou. 

Tyto služby mají pomoci dětem, mladistvým
a jejich rodinám zbavit se návykového chování
a závislosti. Do programu je možné přijmout
děti, které užívají legální (nikotin, alkohol) ne-
bo nelegální návykové látky (drogy), popřípadě
mají problém s tzv. nelátkovým typem závislosti
(nadměrné užívání počítače, internetu, interne-
tových a mobilních aplikací, gambling). Úvodní
konzultaci mohou děti společně se svými rodiči
absolvovat ve všech poradnách organizace v Li-
berci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Semilech,

Turnově, Novém Městě pod Smrkem a v České
Lípě, specializovaná péče dále bude probíhat
v poradnách v Liberci, Jablonci nad Nisou
a České Lípě. Kontaktní informace na jednotli-
vé poradny jsou zveřejněny na webových strán-
kách www.advaitaliberec.cz.

„Potřebnost této aktivity vychází ze zkušenos-
ti našich stávajících služeb. V návaznosti na
programy primární prevence vnímáme, že pro
dětské klienty není třeba realizovat pouze pro-
gramy preventivní, ale také terapeutické, ty
však dosud v Libereckém kraji nebyly k dispo-
zici,“ říká Barbora Mrázová, vedoucí programů
primární prevence

Adiktologické služby pro děti a mládež vhod-
ně doplňují současné programy a zpřístupňují
je širší cílové skupině. „Nechceme však pouze
rozšířit cílovou skupinu ambulantních progra-
mů. Vytváříme takový program, který odpovídá
potřebám dětských klientů a jejich rodinám,“
sděluje David Adameček, odborný ředitel orga-
nizace. „V našich podmínkách považujeme za
neefektivní zřízení nového samostatného zaří-
zení, proto bude tento program navazovat na již
existující ambulantní služby, bude využívat je-
jich prostor a poskytovat je bude odborný per-
sonál, který má dlouholeté zkušenosti v práci
se závislými a jejich blízkými,“ doplnila Dra-
huše Tkáčová, vedoucí poraden pro gambling
a jiné závislosti.

„V současné době jsme v přípravné fázi pro-
jektu, navazujeme spolupráci s odborníky s cí-

lem vytvoření komplexní péče o tuto klientelu,“
uvedla dále Tkáčová.

„Čekáme na výsledky dotačního řízení Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
kam jsme podali žádost o finanční podporu to-
hoto projektu,“ říká výkonná ředitelka Olga
Merglová. „Služby dětem a mladistvým začne-
me ale v příštím roce nabízet v omezené míře
i v případě, že projekt podpořen nebude.
Pokládáme to za potřebné,“ doplňuje Merglová.

ADVAITA, která poskytuje služby prevence
a léčby závislostí, působí v Libereckém kraji od
roku 1996. Kromě Centra ambulantních služeb
zajišťujícího provoz programů ambulantní léč-
by a doléčovacího programu, provozuje ADVA-
ITA v Liberci také Poradny pro gambling a jiné
závislosti v šesti obcích Libereckého kraje, dá-
le pak Terapeutickou komunitu ADVAITA v No-
vé Vsi a programy primární prevence.

(om)
Ilustrační foto

Poradna pro gambling a jiné závislosti 
v Jablonci nad Nisou 

bude od ledna 2020 na nové adrese: 
Podhorská 564/62, 

466 01 Jablonec nad Nisou. 
Otevírací doba bude 

každé úterý od 9 do 17 hodin 
a každý sudý pátek od 9 do 15 hodin. 

Objednávat se lze na telefonním čísle: 
732 315 970, Mgr. Barbora Mrázová

Foto archiv MMJN

Foto Jiří Endler
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Jablonec je můj druhý domov
Tak mluví o Jablonci Peter Tracey, anglický
gentleman, který v něm prožil několik let.
Učil na Gymnáziu Dr. Antona Randy ang-
lickou konverzaci, každé léto pomáhal zlep-
šit angličtinu více než stovce učitelů z jablo-
neckých škol, pro pěvecký sbor Janáček zor-
ganizoval úspěšné turné po severní Anglii
a Skotsku, miluje jabloneckou zimu, zamrz-
lou přehradu a svijanské pivo.

Ve svém pravém domově, severoanglickém New-
castelu, učil zeměpis, byl fotbalovým rozhod-
čím, hraje golf a pořádá přednášky o České re-
publice. Velmi ho trápí situace kolem Brexitu.
A právě o něm přijede v lednu 2020 diskutovat
se studenty Randova gymnázia. 

„Škola nabídne takovou besedu i široké ve-
řejnosti, a to ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 17 ho-
din,“ říká ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy
Tomáš Hofrichter.

Jak jste se jako anglický učitel dostal do Čes-
ké republiky?

Moje první škola byla v loděnici v Newcastlu.
Všechny děti byly z chudých rodin a já jsem vi-
děl, že nejdůležitějším příspěvkem, který jim
mohu dát, je přimět je, aby dělali spoustu akti-
vit mimo učebnu. A tak jsem se zapojil do me-
zinárodních studentských výměn. Podařilo se
mi zorganizovat výměny s Francií, Německem,
Nizozemskem, Kanadou, USA. A pak jsem v ro-
ce 1985 dostal příležitost vést výměnu s Česko-
slovenskem.

Dobře, ale proč právě Jablonec?
Někdy sehraje náhoda osudovou roli. Výměna
s jabloneckým Gymnáziem U Balvanu v roce
1985 takovou náhodou byla. Poznal jsem tam
budoucího ředitele Randovky Petra Tulpu, a ten
mi v roce 2000 zavolal, jestli nechci na rok při-
jet učit anglickou konverzaci. No a já to zkusil.
Zůstal jsem pak i další roky a svůj život s Jab-
loncem definitivně svázal.

V lednu přijedete hovořit o Brexitu, co budete
studentům říkat?

Se svými přáteli v Jablonci si o situaci v naší ze-
mi často píši. V britské politice nemá referen-
dum velkou tradici. Požaduje totiž jednodu-
chou odpověď na komplikované problémy.
U Brexitu nikdo lidem nevysvětlil, co jedna ne-
bo druhá odpověď bude skutečně znamenat.
Pokusím se vyprávět, co tohle nepromyšlené re-
ferendum přineslo do života obyčejných Britů. 

(th)

Dvacetiletá mezinárodní spolupráce škol
Dvacet let spolupráce slaví letos ZŠ Liberec-
ká a Lužickosrbská základní a střední škola
v Budyšíně. Delegaci z partnerského školy
přijal v pondělí 2. prosince primátor Jiří Če-
řovský v obřadní síni radnice. Odpoledne
pak pokračovalo společným koncertem v kos-
tele sv. Anny a rozsvícením vánočního stro-
mu v areálu školy v Liberecké ulici. 

V obřadní síni jablonecké radnice se v pondělí
odpoledne sešlo s primátorem Jiřím Čeřov-
ským 33 žáků od 2. do 9. třídy partnerské lužic-
kosrbské školy v Budyšíně. „Ještě před měsí-
cem jsem byl ředitelem školy, se kterou máte
partnerství, a dnes vás vítám jako primátor
města,“ usmíval se Jiří Čeřovský. „Jako ředitel
jsem rád, že jste přijali pozvání a přijeli si s ná-
mi připomenout dvacet let partnerství mezi
školami. Budyšín je dlouholetým partnerským
městem Jablonce. Setkávají se nejvyšší předsta-
vitelé obou měst, ale za důležitější považují, že
se setkávají občané a právě školy třeba u spo-
lečných projektů.“

Spolupráce mezi Lužickosrbskou základní
a střední školou z Budyšína a jabloneckou ško-
lou v Liberecké ulici trvá od roku 1999. „Žáci se
navštěvují 1–2krát ročně, pořádají společné
koncerty pěveckých sborů, například při výro-
čích škol, na Vánoce či na jaře. Společně pracu-
jeme na výtvarném projektu Se štětcem přes
hranice završeném výstavou v obou městech,
účastníme se sportovních akcí, zaměřujeme se
na historii obou měst, společně jsme navštívili

Prahu i Drážďany a podobně,“ vysvětluje spolu-
práci mezi oběma školami Heidemarie Polív-
ková, která vyučuje německý jazyk na škole
v Liberecké ulici. 

U začátku spolupráce byla také sbormistryně
pěveckého sboru z Budyšína Gabriela Beitel,
která se za celou delegaci podepsala do městské
pamětní knihy. „Ráda se sem vždy vracím, vě-
řím, že se naše spolupráce bude i nadále dobře
rozvíjet,“ doufá Beitel, která vzpomněla na za-
čátek vzájemných vztahů iniciovaných měs-
tem. 

„To jsem byl tehdy já v roli starosty, kdo o za-
ložení vzájemných vztahů usiloval. Netušil
jsem, že to budu opět já, kdo si po dvaceti letech
bude v roli primátora tyto počátky připomínat,“
podotkl primátor Čeřovský. 

Ten se i s hosty odebral do kostela sv. Anny
na společný koncert obou škol. Další společný
koncert byl pak u vánočního stromu v areálu
ZŠ Liberecká, po kterém se strom slavnostně
rozsvítil. Hosté z Budyšína přidali také jednu
koledu v lužické srbštině a jednu v češtině. (jn)

Foto archiv Gymnázium Dr. Antona Randy

Foto Jana Fričová

Dobrovolníci posbírali 222 kilo odpadu
Trash Hero je ekologický projekt, který orga-
nizuje dobrovolníky po celém světě a jehož
cílem je úklid veřejného prostoru i vzdělá-
vací činnost. V Jablonci působí základna TH
od září 2019, kdy ji založili společně Vero-
nika Kaššovicová a Lukáš Valecký.

Spolu s Osadním výborem Mšeno zorganizova-
li již třetí úklid. První v okolí přehrad, druhý
v lomu za třetí přehradou a třetí u přehrady se
skalkou. Na těchto akcích se v přírodě díky 32
dobrovolníkům sesbíralo celkem 222 kg odpa-
du, z toho se 54 % vytřídilo v podobě skla, PET
lahví, kovu a elektroodpadu.

„Nejvíce se nás zatím dotkl poslední úklid ko-
lem třetí přehrady a lesa nad oblíbenou skal-
kou, kde nás, bohužel, čekalo nemilé překvape-
ní. Objevili jsme doupě plné PET lahví od piva,
plechovek, skla od alkoholu, plastových kelím-
ků a obalů. Smutný to pohled na místo, kde si
teenageři pořádají soukromé lesní party a veš-
kerý odpad posléze zůstane rozházený po lese,“

neskrývá rozčarování z nepořádku, který dob-
rovolníci našli, Lukáš Valecký.

Odpadky nejenže esteticky hyzdí krajinu, je-
likož se například PET lahev rozkládá i sto let,
ale navíc je nebezpečný pro všechna zvířata. Ta
ho mohou pozřít nebo v něm uvíznout, což
pro ně v podstatě znamená pomalou smrt.
„Společnými silami jsme se pustili do úklidu

a díky práci dobrovolníků místo opět prokouklo.
Kvůli množství střepů, které tam ještě zůstalo,
bude potřeba další úklid, který plánujeme na
jaro. Z lesa nad skalkou jsme odnesli asi šest
plných pytlů odpadu a dobrý pocit z odvedené
práce, bohužel s neblahým tušením, že místo
nezůstane čisté na dlouho,“ říká smutně Vero-
nika Kaššovicová a dodává: „Proto bychom byli
rádi, aby ti, kteří do lesa chodí a nepořádek tam
dělají, si vše, co přinesou, odnesli zpět.“.

Celkově dobrovolníci kolem třetí přehrady a z le-
sa nad skalkou uklidili 74,3 kg odpadu, z čehož
byla více než půlka vytříděna v podobě skla
(30,3 kg), PET lahví (6 kg) a plechovek (2,7 kg).

„Moc děkujeme všem zúčastněným dobro-
volníkům, že si našli čas a pomohli nám udělat
naše okolí opět o kousek lepší. Děkujeme také
magistrátu města Jablonec za poskytnutí pytlů
a odvoz směsného odpadu. Jablonečané, kteří
by se k nám chtěli přidat, najdou informace na
našich facebookových stránkách,“ uzavírá Lukáš
Valecký z Trash Hero Jablonec nad Nisou. (end)

Foto archiv Lukáše Valeckého
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Jablonec je Městem pro byznys desetiletí
Titulem Město pro byznys desetiletí se od 26.
listopadu pyšní statutární město Jablonec
nad Nisou. Ocenění získal na základě srov-
návacího výzkumu Město pro byznys, ve kte-
rém je Jablonec dlouhodobě nejúspěšnějším
městem v Libereckém kraji. 

Výzkum provádí Týdeník Ekonom s podporou
společnosti Eurovia a ke kritériím patří podni-
katelské prostředí či přístup veřejné správy. 

Jablonec v Libereckém kraji za posledních
deset let vyhrál pětkrát, třikrát byl druhý a jed-
nou třetí. V roce 2012 skončil sedmý v celore-
publikovém hodnocení 205 obcí s rozšířenou
působností a 22 pražských městských částí.
V roce 2017 dokonce čtvrtý, loni byl jedenáctý.
„V celorepublikové TOP 10 se pětačtyřicetitisí-
cové město opakovaně umisťuje například vy-
sokým počtem podnikatelů nebo kvalitní pod-
porou webových stránek,“ uvedl za organizátory
soutěže David Pavlát. Průměrné umístění Jab-
lonce nad Nisou v letech 2009–2019 je tak 1,9.
K silným stránkám statutárního města patří
podpora webových stránek, počet podnikatelů
a stabilita krajiny.

„Je to skvělý úspěch, ale stále je co zlepšo-
vat,“ řekl primátor Jiří Čeřovský, který ocenění
v Liberci přebral. Dodal, že velkým tématem
k řešení je v Jablonci už delší dobu doprava
a nevýhodou je, že už ve městě není prostor pro
vytvoření průmyslové zóny. „Jablonec je zasa-
zený v krásném prostředí, které ho však limitu-
je. Nemůžeme nabídnout podnikatelům plochy,
kde bychom vytvořili průmyslovou zónu,“ uza-
vírá Čeřovský. Na druhém místě v Libereckém
kraji za Jabloncem skončil v hodnocení deseti-
letí Železný Brod, třetí byl v Turnov. (jn)

■ Rozsvícení vánočního stromu 

Vánoční strom na Mírovém náměstí rozsvítil primátor Jiří Čeřovský první adventní neděli. Slavnostní okamžik zahájil DPS Skřivánek
a k zaplněnému náměstí promluvili duchovní Církve adventistů sedmého dne Roman Hampacher a primátor Jiří Čeřovský. Ztuhlou krev v mrazivém
podvečeru rozproudily tóny kapely Superhero Killers. Přízemí jablonecké radnice osvítil vánoční stromek, jenž zdobila žlutá ledková světýlka, zlato-
zelenkavé koule a stylizované květy. Výzdoba stromu se tak sladila s pamětní deskou Karla Wintera. Foto Ivana Mošnová

Foto David Pavlát
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Výstup na Černou 
studnici
Ve středu 1. 1. 2020 se koná 36. roč-
ník výstupu na Černou studnici. Lze
jít z libovolné strany, cíl je na vr-
cholu ve výšce 869 metrů, příchozí
se očekávají od 8 do 16 hodin.

Novoroční výstup 
na Nisanku
Třináctý ročník výstupu k rozhledně
Nisanka se koná ve středu 1. ledna
2020. Prezentace účastníků pro-
běhne u rozhledny od 10 hodin do
14.30. Na místě bude pro všechny
připraveno něco na památku, něco
k zakousnutí i na zahřátí. 

Konec DVB-T
na Ještědu
Česká televize upozorňuje, že 26.
února 2020 vypne stávající vysílá-
ní ve starém standardu DVB-T vy-
sílač Ještěd pro Liberecko a přela-
dí se na nový standard DVB-T2.
Jelikož jde o náročný provoz, Čes-
ká televize nabízí občanům po-
moc. „S jakýmikoli dotazy ohledně
termínů vypínání, způsobu přela-
dění nebo jiných technických pro-
blémů se mohou občané obrátit na

naše telefonní centrum na čísle
2 6113 6113, případně na e-mail
info@ceskatelevize.cz,“ říká gene-
rální ředitel ČT Petr Dvořák.
Podrobné informace jsou na webu
www.digict.cz. 

Ocenění pečujících 
osob Libereckého 
kraje 2019
Sdružení Tulipán ocenilo pečující
osoby, které se v domácích pod-
mínkách starají o své blízké s han-
dicapem (o děti, dospělé nebo se-
niory, kteří potřebují pomoc dru-
hých), a tak vyzdvihlo jejich vnitřní
sílu a obětavost. Snahou je upozor-
nit na jejich nelehký životní úděl,
který si zaslouží větší pozornost
a ocenění ze strany širší veřejnos-
ti. Za účelem ocenění pečujících
organizovalo Sdružení TULIPAN,
z. s., veřejnou sbírku na transpa-
rentním účtu, kde se podařilo zís-
kat přes šedesát tisíc korun, které
budou rozděleny mezi oceněné
rovným dílem jako poděkování za
odvahu zveřejnit svoje životní pří-
běhy, a zviditelnit tak skupinu osob
pečujících o své blízké. Kromě fi-
nančního ocenění pečující obdrželi
také půvabné skleněné ceny od
společnosti Kolektiv Ateliers či ke-

ramické anděly od našeho sdruže-
ní. Ocenění získali: Iva Šilhavá, Zde-
na Ubiasová, Vlasta Fialová, Ivana
Minaříková, Martina Janová, Len-
ka Vanclová, Alena Voborníková,
Monika Vondroušová, Hana Kou-
delková, Ilona Literová, Alena Ma-
ryšková, Dana Moricová, Marie
Zurčínová, Pavlína Holubcová, Anna
Majerechová, Radka Ondrušková,
Ludmila Machová, Marcela Fulie-
rová, Božena Bezděková a Miro-
slav Roháček.

Ocenění strážníků
MP Jablonec
Osm strážníků převzalo ocenění za
odsloužená léta v řadách Městské
policie Jablonec nad Nisou z ru-
kou ředitele MP Romana Šípka
a primátora města Jiřího Čeřov-
ského. Už pětadvacet let nosí uni-
formu městského strážníka Josef
Penz. 

Za deset let služby u MP Jab-
lonec nad Nisou převzali ocenění
Lubomír Bartoš, Ivana Bohusla-
vová, Vladimír Khol, Vladislav Rá-
zek, Petr Stránský a Stanislav
Svatý. Dvacet let odsloužili Jiří Ši-
můnek a Petr Vaňura a pětadvacet
let u jablonecké MP oslavil Josef
Penz. 

Jablonecká radnice přispěla dvaceti tisíci
Na tradiční předvánoční návštěvu Domova důchodců ve Velkých Hamrech se vydal jablonecký ná-
městek primátora pro oblast humanitní a sociální David Mánek. S sebou vzal šek na částku 20 tisíc
korun na podporu volnočasových aktivit seniorů a také děti z jablonecké MŠ Slunečnice, které si při-
pravily dárky. Senioři z Jablonce nad Nisou tvoří téměř polovinu místních obyvatel. „Bylo to krásné
a dojemné setkání, senioři byli
dojatí dárky od dětí, ale i jejich
vystoupením plným koled,“
zhodnotil návštěvu v DD Velké
Hamry David Mánek. Ten také
řediteli domova Čestmíru Skrb-
kovi předal šek na 20 000 ko-
run. „Ty domov využije na úhra-
du volnočasových aktivit senio-
rů, z nichž téměř polovina dříve
žila právě v Jablonci nad Ni-
sou,“ dodává Mánek s tím, že
jablonecká radnice neopomně-
la ani Domov důchodců v Jab-
loneckých Pasekách. „Také tam
byla předvánoční návštěva do-
jemná,“ uzavírá náměstek pri-
mátora.

Vítání dětí
sobota 30. 11. 2019
Oliver Hofman, Jonáš Zeman, Tri-
stan Ahne, Anna a Barbora Škol-
níkovy, Anna Lukešová, Jan Herms-
dörfer, Albert Bodlák, Adam Čtvr-
tečka, Barbora Perunová, Vilém
Hricko, Štěpán Janovský, Filip
Kroupa, Štěpán Bílek, Sebastian
Šari, Klaudie Justová, Alvína Skrb-
ková, Nicol Schneiderová, Adina
Černá, Vendulka Koudelková, Jan
Forman, Tomáš Sais, Karolína Spí-
valová, Artemi Roden, Josef Valeš.

sobota 7. 12. 2019
Noemi Nesvadbová, Antonín Špital,
Matyáš Plíšek, Ondřejka Drobní-
ková, Nikola Sehnalová, Alžběta
Foitová, Robin Marx, Stella Hol-
manová, Vojtěch Jon, Václav Koty-
šan, Stela van Wesemaelová, Ja-
kub Sucharda, Tomáš Vaculík, Jan
Axman, Nela Volejníková, Michaela
Rybářová, Adéla Najmanová, Julie
Kratochvílová, Elvíra Lapčíková,
Jiří Suchánek, Karolína Vondrová,
Filip Jurkovič, Marek Stonáček.

Na jubilejním 10. ročníku adventního
koncertu v kapli jablonecké nemocni-
ce zpívaly sólistky Národního divadla
Marie Fajtová a jablonecká rodačka
Stanislava Jirků. Foto Petra Hybnerová

Dcera Viléma Heckela Helena a jeho
přítel, horolezec Honza Červajz Červin-
ka, na vernisáži výstavy Vilém Heckel –
kouzlo hor, která je ke zhlédnutí v Do-
mě Scheybalových. Foto Petr Zbranek

Pořadatelé z AO TJ LIAZ Jablonec pro
velký zájem mladých atletů rozdělili
tradiční Pomerančový mítink na dva
dny. Celkem startovalo přes 800 atle-
tických nadějí. Foto Václav Novotný

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Oznámení
Ve středu 27. listopadu 2019 zemřela
tiše v požehnaném věku 93 let paní
učitelka Eliška Fialová. Narodila
se na Českomoravské vysočině
a již od dětství se toužila stát uči-
telkou. Využila poválečné nabídky
učit v mateřské škole (ve 24 letech
se stala její ředitelkou) v pohrani-
čí a dálkově studovat. Umístěnka ji
zavedla do Jablonce, kterému zů-
stala věrná. Učitelské povolání jí při-
rostlo k srdci na celý život. Po-
stupně si dodělávala vzdělání i pro
vyučování starších žáků. Učila
češtinu, dějepis a výtvarnou vý-
chovu na základní škole a později
i na odborném učilišti bižuterním.
Byla učitelkou náročnou, avšak vy-
učovala srdcem a o žáky se upřím-
ně zajímala. S mnoha z nich udr-
žovala kontakt či přátelství po celý
život. Největší její láskou byla lite-
ratura a poezie. Mnoho básní do-
kázala recitovat nazpaměť ještě i na
konci života a žáci si pamatují básně
jejího milovaného Jiřího Wolkera
dodnes. Děkujeme, paní učitelko,
že jste milovala češtinu a všechny
děti, které jste učila. (mt)

Foto Radka Baloghová
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■ Personální inzerce

Referent odboru stavebního 
a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta
odboru stavebního a životního prostředí (od-
dělení dopravní a silniční), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: znalost právních
předpisů na úseku dopravy, stavebního zákona,
předpisů souvisejících a správního řádu výho-
dou; složená zkouška zvláštní odborné způso-
bilosti na požadovaném úseku výhodou; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); dobré komunikační schopnosti pro jedná-
ní s právnickými i fyzickými osobami; odpo-
vědnost, samostatnost, flexibilita.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je správní řízení a další postupy na úseku spe-
ciálního stavebního úřadu, dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) a předpisů souvise-
jících; na úseku silniční dopravy, dle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném zně-
ní a na úseku silničního hospodářství, dle zá-
kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
361/200 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích (zákon o silničním provozu). Tato pře-
nesená působnost je vykonávána na území sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou a přísluš-
ných obcí spadajících do územní působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem k 1. 2. 2020 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. ledna 2020 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Vedoucí oddělení sociálně právní
ochrany dětí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-

doucího oddělení sociálně právní ochrany
dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vzdělání splňují-
cí požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách v platném znění; vynikající ori-
entace v agendě sociálně právní ochrany dětí –
naplněná praxí minimálně 3 roky ve správním
orgánu; složená zkouška zvláštní odborné způ-
sobilosti na požadovaném úseku výhodou; dob-
rá orientace v prostředí výkonu přenesené pů-
sobnosti státní správy; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit střed-
ně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení pro-
blémů; flexibilita, loajalita, samostatnost a zod-
povědnost; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz – mini-
málně skupina B výhodou.

Popis vykonávané práce: vedení, koordina-
ce a výkon odborných agend na úseku péče
o děti a rodinu dle zákona č.359/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a dalších souvisejí-
cích předpisů. Vedení středně velkého pracov-
ního kolektivu, který má na starosti komplexní
zajišťování výkonu přenesené působnosti (stat-
ní správu) na úseku sociálně právní ochrany
dětí a související činnosti.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1. 3. 2020, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 6. ledna 2020 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Vedoucího oddělení vodoprávního 
úřadu
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucího oddělení vodoprávního úřadu na
odboru stavebním a životního prostředí, 11.
platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské,
popř. vyšší odborné vzdělání na úseku životní-
ho prostředí se zaměřením na vodní hospodář-
ství; možno i středoškolské za podmínky min. 3
roky práce v oboru; znalost vodního zákona,
stavebního zákona a zákona o vodovodech
a kanalizacích včetně znalosti postupů podle
správního řádu; praxe minimálně 3 roky ve
správním orgánu vykonávajícím státní správu
(i v přenesené působnosti), nejlépe při výkonu
agendy vodoprávního úřadu; složená zkouška
zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném
úseku výhodou; dobrá orientace v prostředí vý-
konu přenesené působnosti státní správy; vý-
borné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit pracovní kolektiv; aktivní pří-
stup k řešení problémů; flexibilita, loajalita, sa-
mostatnost a zodpovědnost; uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení pracovní-
ho kolektivu, který má na starosti výkon stát-
ní správy na úseku životního prostředí – vod-
ního hospodářství, dle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu v platném znění a souvisejících práv-
ních předpisů, a to na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností. Jedná se
zejména o vedení správních řízení a provádě-
ní dozorové činnosti včetně vedení řízení
o přestupcích.

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

Přihlášky do 6. ledna 2020 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

(red)

Výstavba v Podhorské nabírá zpoždění
Poslední z celkových osmi plánovaných
Center odborného vzdělávání na Střední
odborné škole řemesel a služeb v Jablonci
nad Nisou se nepodaří dokončit v plánova-
ném termínu září 2020. 

Důvodem jsou zejména vady odhalené po od-
stranění omítek během sanace objektu po loň-
ské havárii. Liberecký kraj se však i přes nutné
výdaje navíc rozhodl v projektu pokračovat.
Nyní na jeho dokončení musí najít ve svém roz-
počtu odhadem 60 milionů korun.

Na konci loňského roku se zřítila část zdi, by-
la uzavřena ulice Podhorská a od března prová-
děla firma Metrostav práce na odstranění ná-
sledků havárie. Celkové náklady na zajištění
objektu, které zaručily, že se budova nezřítí, či-
nily 32 363 260,16 korun včetně DPH. V červnu
si Liberecký kraj objednal dodatečně stavebně-
technický průzkum, který zjistil, že je nutné
části budovy staticky ztužit, což původní pro-
jekt nepředpokládal.

Od září pracuje v objektu původní firma BAK.
Bylo potřeba co nejdříve vylít nový strop mezi
2. a 3. patrem budovy, což umožní demontovat
podpůrnou ocelovou konstrukci v ulici Podhor-
ská. Před betonáží nařídil statik generálního pro-
jektanta odstranění všech omítek, aby se ujistil,
že je nosné zdivo v pořádku. „Ukázalo se, že
nosné zdivo vykazuje značné vady, že je z ne-
kvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté
prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských
sítí a v minulosti také k mnoha neodborným
zásahům do konstrukcí budovy. Nemohli jsme
to podcenit a postavilo nás to před dvě varianty
– objekt zdemolovat, nebo pokračovat v projek-
tu s tím, že na jeho dokončení budeme muset
navýšit investice odhadem až o 60 milionů ko-
run,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro resort
dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vzhledem k umístění budovy by případná de-
molice byla příliš komplikovaná a kraj od této
myšlenky upustil. Práce by pravděpodobně opět
úplně uzavřely průjezd silnicí I/14. Celková

částka na ni byla odhadována zhruba na 39 mi-
lionů korun. Zajištění okolních objektů by vy-
šlo pravděpodobně na dalších 25 milionů.

„Usoudili jsme, že tak unikátní projekt, ja-
kým Centra odborného vzdělávání bezesporu
jsou, dokončíme. V Jablonci nad Nisou se navíc
jedná o obor zaměřený na sklářské, bižuterní,
šperkařské a zlatnické řemeslné obory, což je
v podstatě jediná škola tohoto zaměření v České
republice. Nabereme sice více než rok zpoždě-
ní a vyjde nás to na nemalé finanční prostřed-
ky, které budeme muset najít v jiných polož-
kách krajského rozpočtu, ale přesto věřím, že
se nám to konečně povede,“ uzavřel Petr Tulpa,
náměstek pro resort školství, mládeže, tělový-
chovy, sportu a zaměstnanosti. Část financí by
mohly pokrýt i Evropské dotace.

„Pokud vše půjde, jak má, ulice Pohorská by
mohla být obousměrně zprůjezdněna v červnu
letošního roku. Školní rok 2021/2022 by již měl
probíhat v rekonstruované a moderně vybave-
né budově,“ uzavírá Tulpa. (jm, end)

Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic 
a veřejných zakázek Libereckého kraje odpovídá 

na otázky novinářů. Foto Jiří Endler
Aktuální stav interiéru objektu v učiliště v Podhorské

ulici. Foto 2 x Jiří Endler.
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Žádosti o dotace lze podat do 5. února
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy, v rámci nichž lze žá-
dat o finanční podporu od 14. ledna 2020.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
pro rok 2020 se týkají těchto oblastí: sociální pé-
če a zdravotnictví, výchova a vzdělávání dětí
a mládeže, kultura a volnočasové aktivity občanů
– zvláště dětí a mládeže (pravidelná celoroční
činnost, kulturní akce) a sport a tělovýchova
(pravidelná celoroční činnost, sportovní akce).
Žádosti se podávají na předepsaných formulá-
řích, které jsou dostupné na webu města:
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumen-
ty/formulare.html 

Originál žádosti podepsaný statutárním zá-
stupcem musí být podán v období od 14. ledna
2020 do 5. února 2020 do 17.00 hodin následují-
cím způsobem: osobně do Informačního středis-
ka Magistrátu města Jablonec nad Nisou v jeho
provozní době.

„Žádost musí být osobně předána nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne
5. 2. 2020 do 17.00 hodin. Za okamžik podání žá-
dosti se považuje čas, který bude na předané žá-
dosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu
města Jablonec nad Nisou,“ upozorňuje Jiří
Kubsch z odboru humanitního, který má dotace
na starosti. Žádost lze zaslat také poštou na adre-
su Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to

v řádně uzavřené obálce označené nápisem
„Dotační program (uvést přesný název dle pří-
slušného dotačního programu)“ a opatřené razít-
kem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou oso-
bou. „Obálka musí být viditelně označena též
kontaktní adresou žadatele,“ doplňuje Kubsch.

Žádost musí být doručena nejpozději v posled-
ní den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 5. 2.
2020 do 17.00 hodin. Za okamžik podání žádosti
se považuje čas, který bude na doručené žádosti
vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu měs-
ta Jablonec nad Nisou. 

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát města
Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01,
Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žádos-
ti včetně podpisu a všech příloh ve formátu pdf
zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvede-
nou v příslušném dotačním programu. Doručení
na e-mailovou adresu má pouze informativní
charakter a nezakládá tak účinky podání žádosti.
Dále je možné žádost podat elektronickou for-
mou, a to následujícími způsoby: 

– prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formátu
pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne
5. 2. 2020 do 17.00 hodin. Za okamžik podání žá-
dosti se považuje čas podání (odeslání) datové
zprávy. ID datové schránky: wufbr2a

– e-mailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu epo-
datelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být za-
slána nejpozději v poslední den lhůty pro podá-
vání žádostí, tj. dne 5. 2. 2020 do 17.00 hodin. Za
okamžik podání žádosti se považuje čas odeslání
e-mailu. „Žádosti podané po uplynutí lhůty ne-
bude vyhověno. Termín podání žádostí je od 14.
1. 2020 do 5. 2. 2020 do 17.00 hodin,“ zdůrazňuje
termín Kubsch. Podrobnosti naleznete v dotač-
ních programech pro jednotlivé oblasti a v Zá-
sadách pro poskytování dotací a peněžitých darů
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad
Nisou, které jsou k dispozici na webových strán-
kách města. (jk)

Foto archiv MMJN

Dny otevřených dveří středních škol
Jablonecké střední školy před zápisem otevíra-
jí své dveře a nechávají veřejnost nahlédnout
do prostor, ve kterých absolventi základních
škol absolvují čtyři studijní roky.

Během dnů otevřených dveří se veřejnost může
seznámit nejen s prostředím a zázemím školy,
ale i se školním vzdělávacím programem. Dny o-
tevřených dveří jsou určeny zejména pro žáky 9.
tříd. Gymnázium Dr. Randy pořádá i den otevře-
ných dveří pro žáky 5. tříd, kteří plánuji studovat
na tamějším víceletém gymnáziu.

Termíny dnů otevřených dveří:

9. 1. /čtvrtek/ 16.30 hodin
Gymnázium U Balvanu
U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 320 086 nebo 774 320 086, 
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz,
www.gymjbc.cz
Společný začátek v 16.30 v tělocvičně

10. 1. a 11. 1. /pátek a sobota/ 
13.30–17.30 hodin a 9.30–13.30 hodin
Vyšší odborná škola mezinárodního 
obchodu a Obchodní akademie
Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 312 364, e-mail: sekretariat@vosmoa.cz,
www.vosmoa.cz.

14. 1. /úterý/ 17.00 hodin
Gymnázium Dr. Antona Randy, 
pro žáky 9. tříd
Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 737 611, 
e-mail: gymrandy13@randovka.cz,
www.gymjbc.cz.
Společný začátek v 17 hodin v jídelně.

16. 1. /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin
Střední škola řemesel a služeb
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 

tel. 483 443 111, recepce@sosjbc.cz,
www.sosjbc.cz.
Přijít lze kdykoliv, obory zlatník a klenotník, 
výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 
– zaměření na skleněnou a kovovou bižuterii,
sklář-výrobce a zušlechťovatel skla, 
kuchař-číšník, prodavač, bižuterní výroba, 
podnikání – nástavbové studium (po vyučení).

21. 1. /úterý/ 17.00 hodin
Gymnázium Dr. Antona Randy, 
pro žáky 5. tříd
Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 737 611, 
e-mail: gymrandy13@randovka.cz,
www.gymjbc.cz.
Společný začátek v 17 hodin v jídelně.

23. 1. /čtvrtek/ 9.30–16.00 hodin
Střední průmyslová škola technická
Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 359 211 nebo 602 163 912, 
e-mail: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz.
Přijít lze kdykoliv, obory strojírenství se 
zaměřením na CAD/CAM, elektrotechnika 
(mechatronika), mechanik seřizovač, mechanik
elektrotechnik, strojní mechanik, nástrojař, 
obráběč kovů, mechanik opravář motorových
vozidel (automechanik), elektrikář, elektrikář –
silnoproud.

Foto archiv Gymnázium Dr. Antona Randy

V nové MŠ ještě zbývají volná místa!
Začátkem prosince proběhl mimořádný zá-
pis do dvou nově otevíraných tříd MŠ Arbe-
sova, kam děti nastoupí 1. února. 

Vzhledem k tomu, že se otevírají hned dvě třídy
najednou s celkovou kapacitou 44 dětí, zbyla
ještě po zápise volná místa, a tak mají šanci své
dítě přihlásit i ti rodiče, kteří tak nestihli učinit
v prosincovém termínu. Dodatečný zápis pro-
běhne v úterý 7. ledna 2020 od 13 do 17 hodin.

V případě, že by některým zájemcům stanove-
ný termín zápisu z objektivních důvodů nevy-
hovoval, je možné kontaktovat přímo paní ředi-
telku MŠ Arbesova a domluvit si vhodný termín
k odevzdání žádosti o přijetí. Místo v MŠ si tak
pro své dítě již v tuto chvíli mohou zajistit i ro-
diče, jejichž děti dovrší tří let během zimy či ja-
ra a kteří původně uvažovali, že své dítě do MŠ
zapíší až od příštího školního roku. 

(zb)Foto archiv MMJN
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Do nového rozpočtu město hospodaří 
v rozpočtovém provizoriu
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium,
podle kterého se bude řídit hospodaření města
do schválení nového rozpočtu pro rok 2020. Ten
budou zastupitelé projednávat v únoru příštího
roku, do té doby bude město hospodařit dle pra-
videl rozpočtového provizoria. 

„Do doby schválení rozpočtu na rok 2020 budou
maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotli-
vých odborů ve stanovené výši, investiční se budou
čerpat dle uzavřených smluv a do schválení rozpo-
čtu se nebudou zahajovat nové investiční akce.
Limit na čerpání neinvestičních výdajů je odvoze-
ný od zhruba jedné dvanáctiny upraveného rozpo-
čtu na rok 2019,“ konstatuje náměstek primátora
pro ekonomiku Milan Kouřil. 

Pokud nebude rozpočet schválený do konce roku
předcházejícího, řídí se hospodaření města pravi-
dly rozpočtového provizoria. V těchto pravidlech
jsou přesně stanovené maximální limity měsíč-
ních neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory
magistrátu, příspěvkových organizací a dalších
právnických osob financovaných z rozpočtu města.
Tato praxe platí v Jablonci už 26 let. „Magistrát
a městská policie tak po dobu rozpočtového provi-
zoria mohou celkem utratit maximálně 75 milionů
na neinvestiční výdaje měsíčně. Tento limit vychází
z upraveného rozpočtu roku 2019 a ze skutečného
čerpání v lednu a únoru roku 2018 a 2019,“ uvádí
vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová.

Poslední rozpočtová opatření roku 2019
Zastupitelé schválili IX. rozpočtová opatření
v roce 2019. Výše rozpočtu se vyšplhala na nece-
lých 1,5 mld. korun. Zároveň zastupitelé schvá-
lili výši rezerv města, které by měly v souhrnu
čítat 53,5 mil. korun, přičemž rezerva města bu-
de ve výši necelých 44 milionů korun.

V rezervě na opravy památek oproti původnímu
milionu zůstalo nevyčerpáno 0,5 mil. korun, v re-
zervě na spolufinancování bylo z původního 1,5 mil.
korun vyčerpáno necelých půl milionu a z původ-
ní 35 mil. výše rezervy na opravy zůstalo milionů
sedm. V nezměněné výši zůstal v rezervě jeden mi-
lion určený na participativní rozpočet, který se

převedl do roku 2020 a zvětšil se o částku na rok
2020. 

Město podporuje majitele nemovitostí 
dvojicí dotačních programů
Dvěma dotačními programy z městského rozpo-
čtu pomáhá Jablonec vlastníkům nemovitostí.
Jedná se o opravy domů v městské památkové
zóně a o příspěvek na kanalizační přípojky
a čistírny odpadních vod. 

„Jde o dva tradiční programy – Program obnovy
městské památkové zóny (MPZ) a Program podpo-
ry výstavby technické infrastruktury (TI). První se
týká rodinných či bytových domů v městské památ-
kové zóně, které nejsou kulturní památkou, takže
majitelé nemohou žádat o dotace z Ministerstva
kultury ČR. Pro rok 2019 na něj bylo v městském
rozpočtu alokováno 1,5 mil. Kč, přičemž bylo mož-
né žádat o 50% dotaci, maximálně však 100 tis. Kč
na jeden rodinný či bytový dům,“ říká náměstek
pro rozvoj města Petr Roubíček a dodává, že dotač-
ní peníze je možné použít například na opravu
střechy, výměnu oken, obnovu fasády apod. 

„Program Podpory výstavby technické infra-
struktury slouží k vybudování kanalizační přípojky
nebo čističky odpadních vod,“ připomíná náměs-
tek. Realizace projektů s podporou obou programů
musí skončit do konce října 2020.

Žádosti do programu MPZ přijímal magistrát od
dubna do konce října, celkem jich přišlo deset
s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 904 tis. Kč,
zastupitelé v prosinci schválili šest z nich s dotací
v celkové výši 589 250 Kč. Projekty se týkají výměn
oken či výkladců, obnovy nebo zcela nové fasády
a opravy střechy. 

Žádosti do programu obnovy technické infra-
struktury přijímalo dotační oddělení jabloneckého
magistrátu také od dubna do října a bylo stejně ja-
ko v předchozích letech dvoukolové (nejprve pro-
jektový záměr, po jeho schválení radou města žá-
dost o dotaci). „Celkem jsme přijali osm žádostí
s požadavkem na dotaci ve výši 478 tis. Kč. Nyní za-
stupitelé schvalovali žádosti čtyři, tři na vybudová-
ní kanalizační přípojky a jednu na výstavbu do-
movní čistírny odpadních vod,“ upřesňuje vedoucí
oddělení dotací Iveta Habadová. (jn)

■ Krátce
Fanda učí dopravu
Také letos se městská policie zaměřila
na prevenci kriminality u předškoláků.
Její preventisté do prosince navštívili
devětadvacet mateřských škol.

„S inovovaným programem Panda Fanda
jsme zaměřili pozornost dětí do oblasti
dopravy a soustředili jsme se na znalost
dopravních značek, výbavu jízdních kol
nebo chování účastníků provozu na po-
zemních komunikacích,“ sděluje Miloslav
Lejsek z oddělení prevence kriminality
a vzdělávání MP Jablonec nad Nisou.

Podle Lejska mají děti nejvíce rády in-
teraktivní část přednášky věnovanou
výstroji městských strážníků a napří-
klad zastavování vozidel. „Zvláště když
si mohou sami vše vyzkoušet,“ podotýká
Lejsek. Oddělení prevence a vzdělávání
MP připravilo pro děti malý dárek v po-
době nového pexesa s dopravní temati-
kou. Plyšový maskot Panda Fanda pak
ve školkách dětem připomíná návštěvu
městských strážníků.

Preventisté městské policie ve všech
jabloneckých mateřinkách zorganizovali
loni 29 přednášek, které zhlédlo 1527 dětí. 

Město vstoupí do údolí
Křišťálové údolí jako turistický produkt
Libereckého kraje se postupně buduje
od května 2019, vychází z tradice a pro-
pojuje živou současnost sklářské, bižu-
terní i šperkařské výroby. Projekt počítá
se vznikem center v přirozených regio-
nech, jimiž jsou Jablonecko a Novo-
borsko.

Centrum Křišťálového údolí umožní
na jednom místě prezentovat příběh
českého skla a bižuterie. Počítá s roční
návštěvností min 250 000 osob, čímž vý-
razně přispěje k rozvoji cestovního ru-
chu v Jablonci nad Nisou.

Projekt Křišťálové údolí naváže na dlou-
hodobé aktivity Svazu výrobců skla a bi-
žuterie realizované v Palace Plus, proto
jablonečtí radní rozhodli, že se město do
projektu zapojí a zastupovat jej bude ná-
městek primátora David Mánek.

Trojice vyhlášek
Zastupitelé odsouhlasili vydání nových
obecně závazných vyhlášek (OZV)
o místních poplatcích, které jsou účinné
od 1. 1. 2020. Důvodem jsou zásadní
změny ve zvláštním zákoně, který míst-
ní poplatky upravuje. 

Vyhláškou č. 3/2019 – o místním po-
platku ze psů jsou nově od poplatku mi-
mo jiné osvobození držitelé průkazu
ZTP, nižší sazba poplatku platí pro oso-
by starší 65 let. Podle vyhlášky č. 4/2019
– o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství (která ruší OZV č.
10/2017) se neplatí poplatek z akcí, je-
jichž celý výtěžek plyne na charitativní
a veřejně prospěšné účely. Za trvalé vy-
hrazení parkovacího místa poplatek ne-
platí držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Naproti tomu za umístění reklamy zabí-
rající více než jeden metr čtverečný ve-
řejného prostranství se poplatek zvyšuje
z jedné na 10 Kč za každý i započatý me-
tr a den. Zcela nová je OZV č. 5/2019 –
o místním poplatku z pobytu stanovená
novelou zákona o místních poplatcích,
jež nahrazuje dosavadní místní poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt a z uby-
tovací kapacity. Sazba za každé využité
lůžko a den je 21 korun. Nová vyhláška
ruší OZV č. 9/2010 a 10/2010. (jn)

S inovovaným programem Panda Fanda zavítali letos preventisté městské policie do jabloneckých mateřských škol. Zorganizovali
29 přednášek, které zhlédlo 1 527 dětí. Na snímku Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminality a vzdělávání MP Jablonec nad
Nisou v jedné ze školek. Foto Archiv MP Jablonec
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Proč jste se rozhodla jít do komunální poli-
tiky?
O dění ve městě jsem se vždy zajímala a jako
ředitelka střediska Diakonie jsem často chodila
na jednání s představiteli města. Stalo se, že
jsem v krátkém období byla oslovena hned ně-
kolika stranami a sdruženími ve městě, abych
kandidovala do zastupitelstva města. Dlouho-
době mně je srdci nejbližší ODS, a tak jsem na
nabídku bývalého primátora Petra Beitla kývla
a zapsala se na kandidátku strany jako nezávis-
lý kandidát.

Čemu se v komunální politice nejvíce věnu-
jete?
Moje parketa je sociální oblast, které se věnuji
i jako zastupitelka. Již deset let vedu pracovní
skupinu pro cílovou skupinu senioři v rámci
komunitního plánování. Máme kvalitně zma-
pované potřeby obyvatel města v sociální ob-
lasti a intenzivně pracujeme na jejich řešení.
Vím, jaké problémy mají v Jablonci organizace,
jež se starají o seniory, sociálně slabé spoluob-
čany či zdravotně handicapované. Tomuto obo-

ru rozumím, vím, kde je potřeba pomoci, a to
i legislativně. Chtěla bych zapracovat na tom,
aby i neziskovky měly od města, potažmo kra-
je, větší jistotu ve svém financování a mohly
plánovat svou činnost na delší období, což
v současné době vzhledem k nejistotě dotací lze
jen velmi těžko. 

Proč jste si vybrala práci v Diakonii?
Bylo to po mateřské dovolené, nemohla jsem se
vrátit do své původní firmy. Měla jsem malé dě-
ti, ty potřebovaly moji péči a já se nemohla vra-
cet až navečer. Do Diakonie mě přivedl farář
Tomáš Matějovský z evangelického sboru, do
jehož činnosti jsem se začala více zapojovat,
a od roku 2005 jsem pracovala v projektu pečo-
vatelské služby. Začínali jsme s jednou a půl
pečovatelkou v terénu. Poté přišel nový zákon
o sociálních službách a my jsme se museli
zprofesionalizovat. Církev by nezískala povin-
nou registraci, a tak jsme vstoupili pod křídla
Diakonie, což je celorepubliková organizace.
V roce 2007 jsme práci zahájili službou pro se-
niory a o dva roky později jsme služby rozšířili
o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Jmenuje se Kruháč a je určen mládeži od 6 do
26 let. Jméno jsme zvolili podle polohy a také
proto, že se snažíme dětem ukázat odbočku ze
začarovaného kruhu.

V čem spočívají vaše služby?
Podporujeme dnes opravdu širokou cílovou
skupinu – od matek ve třetím trimestru, přes
děti a mladé lidi, rodiny s malými dětmi, hendi-
kepované osoby až po nejstarší občany našeho
města. V letošním roce naše klientka oslavila
sté narozeniny. Pečovatelská služba podporuje
seniory a osoby se zdravotním postižením, aby
mohli zůstávat co nejdéle ve svém domácím
prostředí. Nízkoprahové kluby nabízejí dětem
a mladým lidem prostor ke smysluplnému trá-
vení volného času. Přicházejí k nám děti z uli-
ce, které hledají partnery, se kterými by si moh-
ly popovídat. Naši pracovníci jim u fotbálku,
u hraní her naslouchají a pak jim mohou
i konkrétně pomoci. V neposlední řadě se vě-
nujeme práci s rodinami, kde by mohl být
ohrožený vývoj jejich dětí. Aktivizujeme rodiny
a podporujeme je tak, aby mohli zůstávat spolu. 

Jste ředitelkou místní pobočky Diakonie, kolik
máte pod sebou lidí a o kolik klientů se staráte?
Středisko má svou pobočku i ve Frýdlantu. Cel-
kem máme 26 pracovníků a ročně podpoříme
zhruba 550 osob. Jen klubem Kruháč projde
ročně kolem 250 dětí a mladých lidí. Klub Cajk
ve Frýdlantu ročně podpoří dalších 100 klientů.
Pečovatelská služba podporuje zhruba 70 se-
niorů a osob se zdravotním postižením. Aktivi-
zační služba podporuje dalších 35 rodin.

Kde berete čas a energii?
Moje práce mě baví a mám ji velmi ráda.
Energii a podporu získávám u svých blízkých,
rodina je pro mě na prvním místě, mám skvě-
lého manžela a dvě dospělé dcery. Je krásné,
když můžeme volný čas trávit spolu.

Máte i nějaké koníčky?
Rádi cestujeme s manželem k evropským jeze-
rům, s sebou si vždy bereme kola. Těším se, až
jednou budu mít volněji a opět se vrátím ke zpí-
vání.

Jiří Endler

Michaela Albrechtová
Moje parketa je sociální oblast

■ Michaela Albrechtová
Michaela Albrechtová se narodila
v Jablonci nad Nisou. Je ředitelkou
střediska Diakonie. Bývalá studentka
střední ekonomické školy začínala jako
mnoho Jablonečanů v LIAZ. 
Poté pracovala v několika bižuterních
firmách a v roce 2000 odešla
na mateřskou. V roce 2005 se zapojila
do projektu pečovatelské služby farního
sboru, od roku 2007 je ředitelkou
Jabloneckého střediska Diakonie. 
Je členkou Správní rady Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. 
Je vdaná, má dvě dcery, ráda cestuje
a jezdí na kole. Je zastupitelkou
statutárního města Jablonec nad Nisou,
kandidovala jako nestraník za ODS.

Foto Jiří Endler

■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler

Foto archiv Michaely Albrechtové Izerína, koncert pro Diakonii. Foto archiv Diakonie
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Královohradecká filharmonie zahájí nový rok
Nový rok ve statutárním městě Jablonec nad
Nisou již tradičně vítáme Novoročním kon-
certem. 

Slavnostní společenská událost je nejen příleži-
tostí pro příjemná setkání, skvělým kulturním
zážitkem, ale od roku 2012 také místem, kde
jsou oceňovány významné osobnosti našeho
města. 

V letošním roce si v úvodu večera cenu měs-
ta Pro Meritis převezme Tomáš Pospíšil, sbor-
mistr dětského pěveckého sboru Iuventus, gau-
de!, který díky osobnímu nasazení sbírá jedno
ocenění za druhým.

Druhá cena města bude udělena Ivanu Ulls-
pergerovi in memoriam za vynikající atletické
výkony, celoživotní věrnost a zapálení do toho-
to sportovního odvětví. 

Také letos dotvoří slavnostní ráz večera Fil-
harmonie Hradec Králové, která hraje pod tak-
tovkou dirigenta Kaspara Zehndera a ve svém
programu s názvem Tango sinfonico představí
skladby Astora Piazzolly, Juana Carlose Cobiá-
na, Carlose Gardela, Angela Villolda a dalších. 

Novoroční koncert se koná 1. ledna od 19 ho-
din v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. 

(jm)

Made in Jablonec 2020 – Double Fantasy 
Svaz výrobců skla a bižuterie tradičně za-
hájí nový rok velkou módní přehlídkou
Made in Jablonec. Ta se uskuteční v jablone-
ckém Eurocentru ve čtvrtek 9. ledna 2020.
Tématem jedenáctého ročníku je Double
Fantasy.

Dvacet tvůrčích týmů vytvoří celkem šedesát u-
nikátních modelů a název napovídá, že tvůrci
oděvních a bižuterních modelů mohou v plné
míře dát průchod svému umění a fantazii.

V roce 2020 má přehlídka i velká partnerství.
Je součástí doprovodného programu Meziná-
rodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020,
jehož pořadatelem je Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. Dále bude úvodní akcí
roku 2020 svazu v rámci projektu Křišťálové
údolí Libereckého kraje. Partnerem přehlídky
je i soutěž Miss České republiky a diváci na

premiéře přivítají Miss České republiky 2019
Nikolu Kokyovou a obě vicemiss. 

„Jsme potěšeni zájmem oděvních i bižuter-
ních tvůrců účastnit se tohoto projektu. Chce-
me představit umění a kreativitu našich před-
ních designérů a řemeslnou zručnost tvůrců
modelů. Svět módy je stále rychlejší a nároč-
nější a uplatní se jen ti nejlepší. Divákům mů-
žeme slíbit nádhernou módní show a přejeme
si, aby důstojně reprezentovala český bižuterní
průmysl doma i v zahraničí,“ dodává Pavel Ko-
páček, předseda představenstva svazu. 

Pořadatelé připravili dvě stejná představení,
od 17 a 20 hodin. 

Vstupenky na odpolední představení jsou
v předprodeji v pokladně Eurocentra a nevyu-
žité vstupenky na večerní představení budou
k prodeji tamtéž od středy 8. ledna 2020.

(end)

Tradiční ples města slaví čtvrtstoletí
V sobotu 25. ledna ve 20 hodin se jablonecké
Eurocentrum roztančí v pořadí již 25. ple-
sem statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Moderování letošního městského plesu se ujme
Martin Kraus, který má mnohaleté moderátor-
ské zkušenosti například z moderování charita-
tivního projektu MK show v nedalekých Vra-
tislavicích nad Nisou.

Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka Olga
Lounová, která vystoupí s kapelou a kromě

zpěvu předvede i pár akrobatických kousků.
Zajímavostí je, že i Olga Lounová pochází z na-
šeho regionu, dětství strávila v Osečné, kde do-
dnes žije velká část její rodiny.

K tanci a poslechu zahraje jako už tradičně
Orchestr Ladislava Bareše se svými sólisty.

Ples statutárního města Jablonec nad Nisou
má tradičně i charitativní rozměr. I letos bude
možné koupí vstupenky na ples podpořit dob-
rou věc. Šek na 25 tisíc korun si odnese zástup-
ce regionální organizace Tichý svět. Organiza-
ce poskytuje neslyšícím všestrannou podporu
v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění
do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, od-

borné sociální poradenství a tlumočnické služ-
by. 

„Neslyšící z organizace Tichý svět se letos po-
starají i o netradiční předtančení,“ prozrazuje Ka-
teřina Rosendorf ze společnosti Eurocentrum.
„Kromě bohaté tomboly se návštěvníci mohou
těšit i na fotokoutek, ze kterého si na památku
mohou zdarma odnést vytištěnou fotografii,“
doplňuje Rosendorf.

Vstupenky za 399 korun jsou v prodeji od pon-
dělí 6. ledna 2020 v recepci Eurocentra. (kr)

Foto 3 x Ivana Mošnová

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta

Foto Marek Kubáček
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Čarokrásné obrazy v novém kalendáři
S unikátní poctou vlasti přichází v roce 2020
Nadace Pojišťovny Kooperativa a Spolek vý-
tvarných umělců Mánes. 

V Jablonci nad Nisou vystaví sbírku obrazů,
která je doslova barevnou symfonií o české kra-

jině. Výstavě Má vlast, která je naplánovaná na
jaro 2020, předchází vydání stejnojmenného
nástěnného kalendáře.

„Výběr z rozsáhlé sbírky nadace chceme ve-
řejnosti představit od května do listopadu
v prostorách kostela svaté Anny a v Domě Schey-
balových. Jde o ucelený soubor dokumentující
vývoj českého výtvarného umění. Prezentuje
několik malířských žánrů v průběhu jednoho
století, zejména romantismus, realismus a im-
presionismus, ale také moderní a současné smě-
ry a nové vize. Na výstavě návštěvníci uvidí českou
krajinářskou školu vysoké umělecké kvality,“
říká Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturní-
ho a informačního centra, které výstavu pořádá.

Za zmínku jistě stojí díla umělců např. Fran-
tiška Skály, Julia Mařáka, Quida Mánese, Norber-
ta Grunda, Václava Rabase, Bedřicha Havránka,
Antonína Chittussiho, Otakara Lebedy, Václava
Radimského, Jaroslava Panuška, Antonína Sla-
víčka, Jaroslava Špillara, Josefa Holuba, Aloise
Kalvody, Antonína Hudečka, Kamila Lhotáka,
Jana Trampotu, Aloise Kirniga a mnoho dal-
ších. Právě díla těchto autorů byla vybrána do
reprezentativního kalendáře pro rok 2020.

Nástěnný kalendář Má vlast o rozměru
480 × 340 mm je v prodeji výhradně v turistic-
kém infocentru v Domě Scheybalových v Kos-
telní ulici, ve všední dny od 9 do 17 hodin
a v sobotu od 10 do 13 hodin.

(rsch)

Julius Edvard Mařák, Lesní tůně, olej na plátně; 
111,5 x 137,5 cm, kolem 1885

Adolf Kosárek, V letní krajině, olej na plátně; 
79,5 x 95 cm, 1853–1856

Sokol vydal kalendář originálních fotek
Česká obec sokolská vydala kalendář na rok
2020. Fotografie Zuzany Bauerové vznikly
v jablonecké sokolovně, monumentální neo-
renesanční budově otevřené v roce 1898. Sokol
tak načal novou tradici vydávání kalendá-
řů, každý následující rok budou zachyceny
prostory jiných jednot v České republice.

Na konci roku 2018 se do činnosti jablonecké-
ho sokola aktivně zapojila Jitka Skalická, a to
z čistě profesního zájmu architektky, se snahou
připravit a získat peníze na postupnou obnovu
budovy sokolovny. „To se zdálo jako náš nejpal-
čivější problém. Jak se mi ale sokolovna začala
usazovat v myšlenkách, začínalo být jasné, že
všechno souvisí se vším a udělat jen nové šatny
a záchody nestačí,“ říká Jitka Skalická, v sou-
časné době členka výboru jabloneckého so-
kola.

Spolu s ostatními se pustili do práce v soko-
lovně, otevřeli další cvičení, začali se více podí-
let na veřejných aktivitách ve městě. „Otevřeli
jsme se světu sociálních sítí a pořád jsme od-
souvali vylepšení webových stránek. Přišlo nám

podstatnější věnovat se konkrétním činnostem
a zároveň jsme chtěli stránky nejen předělat,
ale skutečně vylepšit,“ vysvětluje Skalická.

Záměrem bylo získat také několik dobrých
fotek, o které sokolové požádali jabloneckou fo-
tografku Zuzanu Bauerovou. Při společném
procházení sokolovny ji ohromila atmosféra té-
to nádherné budovy, která patří svou velikostí,
vzhledem i historií k nejvýznamnějším stav-
bám ve městě. „Líbila se jí i naše snaha dát
Sokolu v Jablonci novou energii. A tak přišla
s nápadem vytvořit kalendář a upozornit na so-
kolovnu, na osobnosti jabloneckého Sokola, na
propojení a vzájemnou podporu generací, kte-
ré Sokol umožňuje,“ vysvětluje, jak vznikl ná-
pad vydat kalendář, Skalická. Ten je v prodeji
v Jabloneckém kulturním a informačním centru.

Pak už se všechno rozeběhlo poměrně rychle.
„Několikrát se fotilo v různých prostorách so-
kolovny a mnohokrát jsme seděly nad kalendá-
řem s grafičkou Gabrielou Vojtíškovou, než
jsme byly s výsledkem spokojené. Uznání se
nám dostalo vybráním našeho kalendáře jako
oficiálního České obce sokolské na rok 2020,“
pyšní se Jitka Skalická a dodává: „Webové
stránky zatím máme pořád původní, ale už i na
nich pracujeme! Zato v ruce držíme kalendář,
který byl spontánním a možná trochu blázni-
vým nápadem.“

Na fotkách v kalendáři jsou kromě dalších
zachyceni i Jaroslav Řeháček – stále aktivní
nejstarší člen jabloneckého Sokola (94 let), ne-
bo Alena Bartošová – olympionička ze Sappora
’72 a medailistka z MS ve Falunu ’74. Využity
byly i fotky Josefa Stránského, které jsou v so-
kolovně od 70. let . (end)

Alena Bartošová, běžkyně na lyžích, olympionička
ze Sappora ’72 a medailistka z mistrovství světa

ve Falunu ’74, aktivní členka Sokola. 

Magdaléna se aktivně věnuje skokům na trampolíně
a scénickému tanci. V Sokole je od malička. Těší se, 

až bude moct vést hodiny jako cvičitelka. 

Fotografie s tématikou krajiny a sportu v okolí Jablonce jsou součástí atmosféry 
sokolovny od sedmdesátých let. Foto 3 x Zuzana Bauerová
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

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

7. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2019 V ASTRONOMII 
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina Gembece.

13. 1. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – LADÍME
LITERÁRNÍ LEDEN
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám.

16. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ZLATÝ TROJÚHELNÍK A OSTATNÍ
ZEMĚ JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Setkání s cestovatelkou a spisovatelkou
Dankou Šárkovou.

21. 1. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou
trenérkou Jiřinou Ziklovou na
možnosti, jaké skrývá vaše paměť.

21. 1. /úterý/ 17.00 hodin
DIVOKÝM ŠVÉDSKEM
S DVOUMĚSÍČNÍM PRCKEM
Po roce se opět setkáme s Michalem
Přikrylem.

28. 1. /úterý/ 14.00 hodin
KAMBODŽA
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

28. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROMAN KARPAŠ
Autor představí již čtvrtý díl velké
edice Jizerské hory.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Vyhlašujeme nové téma virtuální
univerzity třetího věku: KLENOTY
BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH. 
Semestr únor–duben 2020. 
Začátek v úterý 4. 2. 2020 od 14 hodin.

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

VÝSTAVY

GRAFICKÁ TVORBA
Výstava žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Jablonec nad
Nisou.

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

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz
Telefon na jednotlivé pracovníky nalez-
nete na našich webových stránkách.

Letní tábory s volnými místy, podrob-
nější informace na webu.

6. 1. /pondělí/
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
ČINNOSTI V NOVÉM
KALENDÁŘNÍM ROCE
dle rozvrhu jednotlivých kroužků

6. 1. po celý měsíc
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE 
NA KROUŽKY na II. pololetí
Nabízíme vám možnost přihlásit se

do kroužků, ve kterých je volná
kapacita. Bližší nabídku naleznete
na webových stránkách Vikýře.

9. 1. a 10. 1. /čtvrtek, pátek/
LYŽOHRÁTKY
Na zahradě Vikýře pravidelně každý
čtvrtek a pátek, podle počasí a sněho-
vých podmínek – lyžování pro nejmen-
ší a jejich rodiče. Cena 2 × 45 minut za
200 Kč. Přihlášky a bližší informace:
Jana Zajícová, tel. 733 326 022, e-mail:
zajicova@vikyr.cz.

11. 1. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a nadšené bruslaře, akce se koná ve
spolupráci s HC Jablonec nad Nisou,
děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
40 Kč, informace Pavel Dostál.

12. 1. /neděle/ 9.00–14.00 hodin
SOUSTŘEDĚNÍ – IRSKÝ STEP
bližší informace a přihlášky: 
Alena Francová

14. 1., 21. 1. a 28. 1. /úterý/ 
15.00 – 19.00 hodin
ŠKOLA VAŘENÍ
Bližší informace a přihlášky: 
Martina Šípková.

14. 1. /úterý/
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Koná se na Gymnáziu U Balvanu, při-
hlášky zasílejte na zeminova@vikyr.cz.

20. 1. /pondělí/
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA II.
Koná se na Gymnáziu Dr. Randy,
přihlášky zasílejte na 
rehorova@randovka.cz.

22. 1. /středa/
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA I. 
Koná se na ZŠ Mozartova, přihlášky
zasílejte na zeminova@vikyr.cz.

24. 1. /pátek/
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Koná se na ZŠ Mozartova, přihlášky
zasílejte na zeminova@vikyr.cz.

29. 1. /středa/
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Koná se na Gymnáziu Dr. Randy, při-
hlášky zasílejte na zeminova@vikyr.cz.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY¨
31. 1. /pátek/

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

6.–31. 1. /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.

6. 1. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
SEBEOBRANA PRO ŽENY
Úvod do sebeobrany. Jak předcházet
střetům a co dělat, pokud k nim dojde.
Vstupné 100 Kč. Přihlášky do 30. 12.
2019 na telefonu 605 733 540.

7. 1. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
HUBNUTÍ, ANEB NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ
Rozhodli jste se po Vánocích pro účin-
né a zdravé hubnutí? Vyzkoušeli jste
spoustu diet a žádná vám nezabrala?
Poradíme vám efektivní způsob hub-
nutí.

8. 1. /středa/ 10.00–12.00 hodin
ACCESS BARS
BARs je 32 bodů v oblasti hlavy, něco
jako počítačová banka všech myšlenek,
pocitů, emocí, postojů i přesvědčování,
které si běhen života vytváříme, které
v nás zůstávají uloženy, působí nám
problémy a omezují nás v lehkosti
a radosti života. 

9. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
AKTIVNĚ DO PRÁCE
Zvyšte svoje šance pro získání 
zaměstnání. Přijďte si poslechnout
možnosti rekvalifikací, využít odborné
poradenství, zprostředkování 
zaměstnání. V případě dotazů volejte
na tel. 778 412 188

14. 1. /úterý/ 8.30–10.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady?
Individuální poradenství zdarma.

15. 1. /středa/ 10.00–12.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jste akční typ, rádi tvoříte, pomáháte,
vymýšlíte nové věci, děti a rodina jsou
pro vás na předním místě? Přijďte
mezi nás. Přidejte se k nám do týmu.
Realizujte se. 

21. 1. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
ALOE A JEHO ÚČINKY
Aloe vera je léčivou rostlinou používa-
nou přírodní medicínou již po tisíce
let. Zázračná rostlina na všechny chro-
nické nemoci. Jak vlastně tato zelená
rostlina léčí?

24. 1. /pátek/ 15.00–20.00 hodin
ŽENSTVÍ A VÝMĚNY BARS
Jak si užít roli ženy z jiného úhlu pohle-
du. Přihlášky na telefonu 605 733 540.

28. 1. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady?
Individuální poradenství zdarma.

28. 1. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
NOVINKY VE VZP NA ROK 2020
Zaměstnanec VZP vás seznámí s no-
vinkami v roce 2020 – na co budete
moci uplatňovat slevy, jaké budou bo-
nusy. 

BENEFIČNÍ KALENDÁŘE
V průběhu ledna budou v Jablíčku
k prodeji benefiční kalendáře za 222 Kč.
Zakoupením kalendáře podpoříte
malého Ríšu s neurofibromatózou.

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 488 880 300, mob. 774 762 223

17. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál.

■ 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.

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

od 6. 1. 2020
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Provozní doba
služby PO–PÁ 7.30–16.00 hodin, pro
klienty je nutné mít uzavřenou smlou-
vu o službě a objednávky min. dva dny
předem. Více informací: tel. 702 191 003,
doprava@cck-jablonec.cz. Odstávka
probíhá vždy první pátek v měsíci.

6., 13., 20. a 27. 1. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin
6., 13., 20. a 27. a /pondělí/ 
16.00–17.30 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v těle funguje. První pomoc jak
v teorii, tak při modelových situacích
v praxi. Přihlášky a informace:
kmz@cck-jablonec.cz.

15. 1. /středa/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko-praktický kurz první
pomoci v rozsahu požadovaných ho-
din, určený vyhláškou pro uchazeče
o řidičský průkaz. Přihlášky on-line
www.cck-jablonec.cz.

20. 1. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ – PRÁZDNINOVÉ ÚRAZY
Zaměřeno na děti. Situace, se kterými
se můžeme potkat opravdu každý den.
Registrace pro uchazeče o kurz na
kurzy@cck-jablonec.cz.

22. 1. /středa/ 9.00–12.00 hodin
Malá učebna ČČK, Uhelná 5
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci určený především
pro zaměstnance v organizacích 
na pozici zdravotník, pro širokou 
veřejnost se zájmem o první pomoc. 
Po úspěšném absolvování vydán 
osobní průkaz a certifikát. Přihlášky
www.cck-jablonec.cz.

Grafická tvorba žáků ZUŠ v knihovně

Do 31. 1. 2020 / Městská knihovna Jablonec nad Nisou
V prostorách schodiště městské knihovny vystavuje Oddělení grafické
tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ Jablonec práce svých žáků. Ty jsou
k vidění v otvírací době knihovny.
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

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

HALA bude 1. 1. 2020 uzavřena, od 2.
1. 2020 – běžný provoz.

FITNESS v městské sportovní hale
bude 1. 1. 2020 uzavřeno.
od 2. 1. 2020 – běžný provoz.

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz

12. 1. /neděle/ 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ ELEVŮ
Pořádá Florbal Jablonec n. N., z. s.,
kurt č. 1 a 2.

FOTBAL

17.–19. 1. /pátek–neděle/ 9.00 hodin
SPORTIMA CUP
Fotbalový turnaj firem, pořádá PJ Art
Production, centrkurt.

25. 1. /neděle/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Turnaj fotbalových nadějí ročníku
2010 a 2011, pořádá Fotbalová akade-
mie Jablonec, z. s., centrkurt, 
www.fkjablonec.cz

FUTSALL

10. 1. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– FC RAPID ÚSTÍ N. L.
II. liga západ, centrkurt.

24. 1. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– WIZARDS DDM PRAHA 10
II. liga západ, centrkurt.

31. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FK BOCA CHOTĚBOŘ
II. liga západ, centrkurt. www.futsal-
jablonec.cz

STOLNÍ TENIS
4. a 5. 1. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE
NAD NISOU

Celostátní turnaj ve stolním tenise –
kategorie dorost a starší žactvo. Pořádá
SKST Liberec, www.skstliberec.cz

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

12. 1. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – VOLEJBAL 
KRALUPY N. V.
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

25. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt č. 4.

26. 1. /neděle/ 8.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ KADETŮ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurty č. 1 a 2.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, Jablonec n. N., 
tel. 773 336 773, e-mail: 
recepce.atletika@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA

1. 1. 2020 – zavřeno
od 2. 1. 2020 – běžný provoz

8. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní závody, plnění limitů pro
účast na MČR. Pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec.

11.–12. 1. /sobota, neděle/ 
9.30 a 10.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY LKAS
ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

15. 1. /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní závody, plnění limitů 
pro účast na MČR. 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

18. 1. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ HALA 2020
Mezinárodní atletický mítink
Jablonecká hala 2020 – 48. ročník, za
účasti řady špičkových atletů ze světa
a českých reprezentantů. Pořádá AO TJ
LIAZ Jablonec, závod je finančně pod-
pořen z rozpočtu Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec n. N.

22. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní závody, plnění limitů
pro účast na MČR. 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

25. 1. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
MUŽŮ A ŽEN
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec
ve spolupráci s KAS Liberec.

26. 1. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBOR ÚSTECKÉ KRAJE
MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec
ve spolupráci s KAS Ústí nad Labem.

29. 1. /středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní závody, plnění limitů
pro účast na MČR. 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

31. 1. /pátek/ 10.00 hodin
PŘEBOR KAS LIBEREC
DRUŽSTEV MLADŠÍHO
A NEJMLADŠÍHO ŽACTVA
Pořadatel AC Liberec ve spolupráci
s KAS Liberec.

■ Plavecký bazén
Svatopluka Čecha 4204, Jablonec n. N.,
tel.: 483 319 328, e-mail: bazenjbc@ba-
zenjbc.cz, www.sportjablonec.cz.

BAZÉN
1. 1. 2020 zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz
Ranní plavání vždy út, st a čt od 6.00
do 8.00 hodin (pouze pracovní dny)
Pondělí 13.00–15.00 hodin (pouze
senioři nad 63 let)
pondělí 17.00–21.30 hodin
úterý až čtvrtek 6.00–21.30 hodin
pátek 8.00–21.30 hodin
sobota 10.00–21.30 hodin
neděle 10.00–20.00 hodin

SAUNA
1. 1. 2020 zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz
pondělí 13.00–21.00 hodin/společná
úterý 13.00–21.00 hodin/muži+chlapci
středa 13.00–21.00 hodin/ženy+dívky
čtvrtek 13.00–21.00 hodin/muži+chlapci
pátek 13.00–21.00 hodin/ženy
sobota 13.00–21.00 hodin/společná
neděle, svátky 13.00–20.00 hodin/společná

■ Městský zimní
stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N.,
tel. 483 310 242, email: info@hcvlci.cz,
www.sportjablonec.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin

probíhá na jedné polovině organizovaná
výuka základů bruslení pro základní
a mateřské školy, druhá polovina je
volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na 
e-mailu: 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
Bruslení na začátku roku: 
1. 1.–5. 1. 2020
14.30–16.00 hodin

HOKEJ
www.hcvlci.cz

11. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŘISUTY
II. liga muži.

18. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – VRCHLABÍ
II. liga muži.

25. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
II. liga muži.

■ Biatlonový areál 
Břízky
www.skpjablonec.cz

10. 1. /pátek/ 10.00–11.30 hodin
a 15.00–16.30 hodin
II. ČESKÝ POHÁR V BIATLONU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Oficiální trénink.

11. 1. /sobota/ 10.30 hodin
II. ČESKÝ POHÁR V BIATLONU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Sprint.

12. 1. /neděle/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU DOROSTU
A DOSPĚLÝCH
Stíhací závod.

■ Lyžařský areál 
Břízky
Lyžařské kolečko Ski klub Jablonec
www.skiklubjablonec.cz, www.facebo-
ok.com/JabloneckeKolecko/ Otevřen
denně, sportovní areál s asfaltovým
kolečkem v zimě využívaný jako běž-
kařská trať v rozsahu 3,6 km, po set-
mění areál osvětlený, 2 km stop včetně
stadionu se uměle zasněžují (využití o-
mezené v případě konání závodů),
v těsné blízkosti se nachází biatlonová
střelnice.

Jablonecká hala 2020 je připravena
Tradiční mezinárodní atletický mí-
tink Jablonecká hala má zvuk nejen
v České republice, ale i mezi zahra-
ničními atlety. I proto letošní 48. roč-
ník velkého halového mítinku bude
opět zastoupen skvělými atlety z řa-
dy zemí Evropy a světa.

Mítink pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec za výrazné podpory Liberec-
kého kraje a statutárního města Jablo-
nec v sobotu 18. ledna v atletické hale
na Střelnici od 16.45 hodin. 

Hlavní pozornost bude upřena na
závod ve vrhu koulí, kde bude mít čes-

ký nejlepší vrhač Tomáš Staněk za sou-
peře další skvělé závodníky. „Bude to
především O’Dayne Richards z Jamaj-
ky, Lucemburčan Bob Bertens a Roman
Kokoshko z Ukrajiny, v jednání jsou
ještě další závodníci z Polska,“ říká Du-
šan Molitoris z týmu pořadatelů.

Velmi kvalitní by měly být oba sprin-
ty na 60 m. V mužích to bude souboj
našich nejlepších Jana Veleby a Zdeň-
ka Stromšíka. V ženách je velkou favo-
ritkou na vítězství Klára Seidlová.
V překážkovém běhu na 60 m se před-
staví Petr Svoboda. Ve skoku dalekém
bude mít dobrou konkurenci závodní-

ků z Polska Radek Juška. „Starty dal-
ších závodníků jsou v jednání a bude
záležet na jejich zdravotním stavu po
soustředění v teplých krajích. Nedíl-
nou součástí mítinku je závod o nej-
rychlejšího prvňáka–prvňačku jablo-
neckých škol. Kvalifikace na tento závod
proběhne v pátek dopoledne,“ infor-
muje Molitoris.

Na programu je také vystoupení bu-
beníků skupiny Tam Tam Batucada.
„Zhlédnutí této atletické přehlídky nej-
lepších závodníků bude stát za to,“ je
přesvědčen Molitoris. 

(end)Foto Václav Novotný



(18)

jablonecký měsíčník leden 2020

■ Z knihovny 
Ivan Rous: Jeskyně a doly
Jizerských hor
Novinku ve fondu naší studov-
ny vydal G300-spolek koncem
roku 2019. Kniha představuje
souhrnný pohled na problema-
tiku podzemních objektů v Ji-
zerských horách. „Ta je rozdě-
lena na tři části věnované jes-
kyním, hornictví a vodovodním
štolám a je doplněna mnoha
barevnými fotografiemi. Kniha
seznamuje čtenáře s výsledky
několikaletého výzkumu a jsou
v ní poprvé publikovány nové
speleologické i geologické ob-
jevy, které se týkají osad Ji-
zerka a Velká Jizera,“ informu-
je o knize Alena Rozkovcová,
vedoucí studovny Městské kni-
hovny v Jablonci nad Nisou.
Kniha seznamuje čtenáře s vý-
sledky několikaletého výzku-
mu a jsou v ní poprvé publiko-
vány nové speleologické i geo-
logické objevy, které se týkají
osad Jizerka a Velká Jizera.

Začíst se či si knihu jen pro-
listovat lze každý všední den ve
studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

■ Oznámení
Zemřela bývalá ředitelka
knihovny
V sobotu 23. listopadu 2019
zemřela ve věku 76 let bývalá
ředitelka jablonecké městské
knihovny Jana Niepelová. Její
život naplňovaly knihy již od
dětství, svoji zálibu propojila
s prací v jablonecké knihovně
už v roce 1955, kdy začala jako
dobrovolnice vypomáhat na
oddělení pro děti. Po složení
maturitní zkoušky využila pří-
ležitosti začít v knihovně pra-
covat jako knihovnice. Po ab-
solvování vysokoškolského stu-
dia na katedře knihovnictví
Univerzity Karlovy se stala ve-
doucí metodického oddělení,
v letech 1990 až 2005 stála v če-
le knihovny. Za jejího působení
ve funkci ředitelky prošla kni-
hovna úspěšně fází přizpůso-
bení se novým společenským
podmínkám (změna zřizova-
tele, automatizace výpůjčních
procesů, zavedení internetu do
knihoven Jablonecka). Po od-
chodu z funkce ředitelky se s ní
mohli čtenáři až do roku 2011
dál potkávat ve mšenské po-
bočce. Jablonecké knihovně
věnovala Jana Niepelová pl-
ných padesát šest let svého ži-
vota. (zd)

Jaký osud vás přivedl do Jablonce?
V dětství jsme se poměrně hodně stěhovali. Táta praco-
val v začínajícím uranovém průmyslu a my ho jako ro-
dina následovali. Nejdéle jsme žili na Vysočině, kde
máme dodnes dům a kde jsem absolvoval gymnázium.
V roce 1980 jsem se přiženil na Malou Skálu a odtud už
je to do Jablonce kousek.

Zde jste se mohl realizovat ve své profesi – staveb-
nictví?
Ano, nastoupil jsem do místní pobočky Pozemních staveb
Hradec Králové (po privatizaci BAK) a v roce 1984 po voj-
ně jsme se do Jablonce přestěhovali. Tady jsem se v růz-
ných rolích, od stavbyvedoucího po ředitele místního zá-
vodu, podílel na mnoha stavbách. V té době až do konce
90. let se tu hodně stavělo, a přestože je stavařina obvykle
kočovné řemeslo, mohl jsem díky tomu být pořád v Jab-
lonci a okolí – dělali jsme rekonstrukce mnoha historic-
kých budov včetně divadla, galerie Belveder, rekonstrukci
budovy Obchodní banky, stavby v nemocnici, SOU bi-
žuterní, hotel Rehavital, sportovní halu, Jablonex, Euro-
centrum (to už v rámci Skanska) a mnoho dalších.

Proč jste od stavařiny odešel?
V roce 2004 jsem pomohl synovi založit společnost
SUNDISK. Byl jsem tichým společníkem, ale s růstem
společnosti a mojí rostoucí nechutí být součástí nadná-
rodní firmy přišlo rozhodnutí o změně. Od roku 2008
jsem v naší firmě jednatelem na plný úvazek. Od jisto-
ty vysokého příjmu v nadnárodní společnosti jsem pře-
šel do rodinné firmy se všemi riziky, ovšem s možnos-
tí větší svobody rozhodování. Za 15 let od vzniku firmy
jsme se ze skupiny nadšenců, pořádajících soutěže
v outdoorových sportech a příměstský tábor (ten trvá
dodnes – Jablonečák), dost rozrostli. Dnes máme 35 za-
městnanců, přes 350 dalších s kratšími úvazky v data-
bázi vyškolených spolupracovníků, 12 provozoven
v Libereckém kraji, rozsáhlou firemní klientelu, pořá-
dáme řadu sportovních i kulturních akcí, spíš jako hob-
by provozujeme jablonecký Klub Na Rampě.

Hodila se vám na novém působišti stavařina?
Ano, využil jsem ji při stavbách a rekonstrukcích všech
našich provozoven, kde jsem řídil veškeré stavební pro-
cesy, od projektů po kolaudace. Sundisk má i příslušné

živnostenské oprávnění pro stavební činnost a jsem
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Rok jste předsedou okresní hospodářské komory,
jakým směrem ji chcete vést?
V OHK jsme již řadu let, na krajské i celostátní úrovni
se v ní věnuji zejména rozvoji příjezdového cestovního
ruchu. Touto problematikou bych se chtěl hodně zabý-
vat i po svém zvolení, kolegy chci motivovat k aktivitě
v dalších oborech. V loňském roce jsme například roz-
jeli cyklus workshopů a seminářů, jejichž výstupy, na
kterých spolupracují mnozí odborníci regionu, by moh-
ly pomoci městu i kraji pracovat v téhle oblasti smys-
luplným směrem. OHK má vlastní právní subjektivitu,
je apolitická a pro členy, další podnikatele i veřejnost
může poskytovat, a také poskytuje, řadu dobrých slu-
žeb. Musí se ale také ozývat třeba v situaci, kdy vláda či

parlament tvoří zákony, likvidační pro malé a střední
podnikání.

Jste stále aktivním sportovcem?
Práce v Sundisku je se sportem hodně spojená. V mládí
jsem hrál basket v Novém Městě a Žďáru nad Sázavou,
v Jablonci pak dlouhá léta Jizerskou ligu v týmu Kaj-
manů. Dnes to jsou běžky, in-liny či kolo kvůli fyzičce,
občas hokej, nejvíc ale outdoorové sporty – kajak, kanoe
nebo paddleboard na divoké vodě i moři (jsem už asi
35 let členem jablonecké TJ Delfín), paragliding, lezení,
námořní jachting a snowboarding. Rád vyrážím s po-
dobnými blázny na expedice – byli jsme třeba v Kanadě na
Yukonu a jeho přítocích, na Aljašce, ve Finsku či Thaj-
sku na seakajacích, každoročně evropské řeky. Rád jez-
dím do jihovýchodní Asie a v poslední době do jižní
Ameriky. Hodně nabitá byla expedice v r. 2018 – plavba
na patnáctimetrové české jachtě z Ohňové země kolem
mysu Horn do Antarktidy – spolu s Márou Holečkem,
známým českým horolezcem, a dalšími outdoorovými
šílenci. Myslím, že jsem první Čech, který se tam pohy-
boval na splitboardu, taky jsem si tam zapádloval.

Kde na to berete energii?
Té s přibývajícím věkem trochu ubývá, i když šedesát-
ka je jen číslo. Pohyb a cestování samozřejmě úbytek
energie zpomalují. Hodně mně dává i muzika – hraní,
zpívání i skládání, se synem Martinem hrajeme už
20 let v kapele Maršál Bazén. Jak už tu zaznělo, rodina
prolíná i firmou Sundisk – syn Martin je společníkem
a vede většinu provozních aktivit, ve firemním marke-
tingu pracuje i jeho žena Zuzana a občas pomohou
i vnučky Anna a Ina. Manželka Milena řídí dramatur-
gii našeho Klubu Na Rampě, mladší syn Ondřej je stu-
dovaný ekonom, dlouhá léta byl profesionální snowbo-
ardista, nyní spolu s přítelkyní Terezou podnikají pod
značkou OBA creators – architektura, design, foto i fil-
my a hodně práce dělají i pro nás. 

Máte nějaké nové cíle?
Baví mě pořád objevovat nové věci, něco se učit. Teď se
třeba pokouším naučit trochu španělsky, i kvůli tomu
cestování. Ve firmě také pořád vymýšlíme nové projek-
ty – provozovny i akce. Nápady na expedice také jsou,
tak uvidíme. Jiří Endler

Martin Bauer
Baví mě objevovat nové věci

■ Tvář Jablonecka

Martin Bauer se narodil v Kladně a s rodiči několikrát změnil bydliště, přes jihočeskou Zliv,
Nové Město na Moravě a Prahu. Zakotvil v Jablonci a na Malé Skále. Absolvent gymnázia
v Novém Městě na Moravě a Stavební fakulty ČVUT v Praze pracoval v různých stavebních
společnostech (Pozemní stavby Hradec Králové - BAK, IPS – Skanska), od roku 2008 působí
v rodinné firmě SUNDISK. Bývalý juniorský ligový basketbalista je nejen vášnivý sportovec,
ale i muzikant a cestovatel, od loňského roku je předsedou představenstva Okresní
hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.

Foto archiv Martina Bauera
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Opřené oči amatérských literátů
V audiovizuálním středisku jablonecké měst-
ské knihovny byly ve čtvrtek 5. prosince slav-
nostně předávány ceny vítězům jednotlivých
kategorií 19. ročníku literární soutěže, kte-
rou vyhlašuje Městská knihovna v Jablonci
nad Nisou pod patronátem statutárního měs-
ta. Ceny předávali náměstek primátora Da-
vid Mánek, ředitel knihovny Zbyněk Duda
a herečka Nela Boudová. 

Odborná porota hodnotila 110 literárních prací
rozdělených do čtyř kategorií – první a druhý
stupeň základních škol, střední školy a dospělí.
Dále se kategorie dělily do podkategorií próza,
úvaha a poezie. Celkem bylo rozdáno 30 cen.
„Jako téma 19. ročníku literární soutěže bylo
vybráno motto od jabloneckého antikváře
Jiřího Tomíčka: Mám potřebu číst, prostě si
o něco opřít oči,“ říká Dana Foltýnová, vedoucí
programového a audiovizuálního oddělení jab-
lonecké knihovny.

Soutěž byla tradičně vyhlášená v prvním říj-
novém týdnu v rámci Týdne knihoven a skonči-
la 14. listopadu. Slavnostní ocenění vítězům
předávali ve čtvrtek 5. prosince 2019 náměstek
primátora David Mánek, Zbyněk Duda a hereč-
ka Činoherního klubu v Praze Nela Boudová,
která některé vybrané práce přečetla. „Bylo to
velmi příjemné setkání s mladými i dospělými
literáty okořeněné autorským loutkovým před-
stavením Malý, hubený a jednooký v podání
manželského dua Ivany a Rudy Hancvenzlo-
vých. Zvláště v tomto předvánočním hektickém
čase to bylo milé zastavení mezi knihami,“ kon-
statoval náměstek Mánek. (end)

19. ročník literární soutěže
– Mám potřebu číst, prostě si o něco opřít oči

Kategorie – 1. stupeň ZŠ
Próza:
1. Adéla Vyskočilová (Jablonec n. N.)
Úvaha:
1. Markéta Malátová (Jablonec n. N.)
2. Aneta Lederová (Jablonec n. N.)

Kategorie – 2. stupeň ZŠ
Próza
1. Kateřina Kašparová (Jablonec n. N.)
2. Lucie Beldová (Jablonec n. N.)
3. Tereza Hutlová (Jablonec n. N.)
3. Kristýna Kohlíková (Jablonec n. N.)

Poezie:
1. Barbora Janatová (Jablonec n. N.)
1. Ondřej Mastník (Jablonec n. N.)
2. Matyáš Jirků (Jablonec n. N.)
3. Ondřej Smutný (Jablonec n. N.)
Úvaha:
1. Markéta Langerová (Jablonec n. N.)
2. Prokop Čermák (Jablonec n. N.)
3. Anna Petrýdesová (Jablonec n. N.)

Kategorie – střední školy
Próza:
1. Zuzana Osobová (Jablonec n. N.)
2. Denisa Ramseidlová (Liberec)
3. Anna Hollmannová (Jablonec n. N.)
Poezie:
1. Nikola Khailová (Jablonec n. N.)
2. Kristýna Trdlová (Jablonec n. N.)
3. Šimon Jetmar (Jablonec n. N.)
Úvaha:
1. Lenka Bártová (Jablonec n. N.)
2. Tereza Bočková (Jablonec n. N.)

Kategorie – dospělí:
Próza
1. Jan Duda (Jablonec n. N.)
2. Petr Liška (Jablonec n. N.)
3. Eliška Kohlíčková (Příbram)
Poezie:
1. Sabina Dočekalová (Jablonec n. N.)
2. Daniela Čičková (Jablonec n. N.)
3. Tomáš Choura (Ústí n. L.)
Úvaha:
1. Jaromír Saska (Jablonec n. N.)
2. Václav Kureš (Jablonec n. N.)

Zlaté makovice a Knoflíkohraní mají vítěze
Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo v audio-
vizuálním sále městské knihovny vyhlášení
vítězů celoročních soutěží – Zlaté makovice
a Knoflíkohraní.

Ve 13. ročníku křížovkářské Zlaté makovice
luštily děti každý měsíc tajenky se zaměřením
na bytosti z bájí a legend. „K vyhledání správ-
ných odpovědí musely používat internetové
stránky knihovny a náš webový katalog. Jak ji-
nak by například zjistily, že název časopisu
s podtitulem časopis pro děti chytrých rodičů je
Raketa?,“ říká Lenka Kašparová z dětského od-
dělení jablonecké knihovny.

Z dvaceti úspěšných luštitelů bylo na slav-
nostním vyhlášení vylosováno pět šťastlivců.
Byli to Matěj Beránek, Marek Bidlas, Pavla Lach-
manová, Tadeáš Paldus, Anna Vrbová.

Ve 2. ročníku Knoflíkohraní s knížkami byli
soutěžící rozděleni do dvou kategorií. V té prv-
ní byly zařazeny děti do 9 let, do druhé pak dě-

ti od 10 do 15 let. „Vítězi se stali ti, kteří nasbí-
rali nejvíce knoflíků. Ty bylo možné získat za
přečtení knihy a za správně vyplněný pracovní
list,“ vysvětluje pravidla Andrea Červenková.

Nejlepšími mladými čtenáři se stali
V první kategorii do devíti let zvítězila Anežka
Randáková, druhá skončila Anna Zahrádková
a pomyslný bronz získala Ema Tryznová.

V kategorii pro starší čtenáře od 10 do 15 let
vyhrál Karel Breuer, na druhém místě skončila
Anna Michná, třetí příčku obsadila Markéta
Kučerová.

Absolutní vítězkou Knoflíkohraní se stala Anež-
ka Randáková a speciální cenu za pečlivost si
zasloužila Anna Michná. Zmínit musíme také
Annu Zahrádkovou, která si i letos zasloužila oce-
nění za nejhezčí kresby. Ceny do soutěží byly
pořízeny z finančního příspěvku kanceláře pri-
mátora statutárního města Jablonec nad Nisou.

„Už od ledna 2020 otevřeme další ročník jak
Knoflíkohraní s knížkami, tak i Zlaté makovice
na téma komiks. Už se těšíme na další soutěže-
ní,“ sdělují pracovnice z dětského oddělení jab-
lonecké knihovny.

(end)

Foto 3 x Jiří Endler

Foto Zbyněk Duda
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Bedřichovský Night Light Marathon
První víkend nového roku (3. a 4. ledna) už
několik let patří Bedřichovskému Night
Light Marathonu. Letos otevře už 13. ročník
seriálu běhů na lyžích ČEZ SkiTour. Účast-
níkům nabídne pod hvězdami Jizerských
hor závody volně i klasikou. 

Přijeďte si zazávodit a poznat Jizerky v novém
světle na závod Bedřichovský Night Light Ma-
rathon. „Běžci na lyžích s čelovkami startují
tento jedinečný závod na bedřichovském stadi-
onu, tedy v místě, kde se jezdí i legendární ČEZ
Jizerská 50! Pokračují přes známá místa jako
U Buku, Nová Louka, Kristiánov či Hřebínek,“
přibližuje trasu David Douša z organizačního
týmu SkiTour.

Závod známý pro svou kouzelnou atmosféru
umocněnou svitem čelovek všech závodníků
a hvězd z oblohy se pojede již třetí rok po No-

vém roce, a to v pátek 3. ledna a v sobotu 4. led-
na 2020. 

Bedřichovský Night Light Marathon nabídne
trasy opravdu pro každého. Páteční program

bude patřit závodům na 17,5 km a 30 km vol-
nou technikou. Sobotní den pak zahájí v podve-
čer dětské závody a po nich vyrazí na trať zá-
vodníci, kteří pojedou klasickou technikou.
Pořadatelé myslí i na ty, kteří si ještě nevěří na
porci 17 či 30 kilometrů, nabízí proto i trasu
dlouhou 10 km, která je totožná s ČT Jizerskou 10,
jež je na programu během závodního víkendu
Jizerské 50.

„Bedřichovský Night Light Marathon tradič-
ně zahajuje seriál ČEZ SkiTour. Ten lyžaře bě-
hem šesti závodních víkendů vezme do pěti
krásných lokalit České republiky. Postupně se
představí Jizerské hory, Šumava, Beskydy, Or-
lické hory a Jeseníky,“ sděluje Douša.

Zlákali jsme vás na noční projížďku Jizerka-
mi nebo na kterýkoli jiný závod ze série
SkiTour? Přihlaste se včas na ww.ski-tour.cz.

(rv)

Každý účastník J50 získá unikátní medaili
Nejen medaili v cíli, která je už běžnou sou-
částí Jizerské 50, ale také unikátní pamětní
medaili od České mincovny získá každý ú-
častník 53. ročníku ČEZ Jizerské 50. Ta bude
připomínat 50. výročí tragické Expedice
Peru 1970.

Limitovaná emise medailí podle návrhu reno-
movaného medailéra a akademického sochaře

Jiřího Dostála bude obsahovat jména všech čle-
nů expedice na vrchol peruánské hory Huasca-
rán, pod nímž zahynuli. 

Každý, kdo se přihlásil či ještě přihlásí do ně-
kterého ze závodu 53. ČEZ Jizerské 50, si z Bed-
řichova odveze kromě sportovního zážitku
i tento unikát. „Je to výjimečná věc k výjimeč-
nému ročníku závodu,“ říká tiskový mluvčí zá-
vodu Richard Valoušek. „Všechny členy Expe-
dice Peru si každoročně připomínáme. Tento
rok na jejich vzpomínku budeme apelovat ješ-
tě více, přeci jen nás čeká smutné výročí. Jsme
rádi, že se přidala i Česká mincovna. Podobu
medailí jsem viděl na vlastní oči a vypadají
opravdu krásně,“ dodává.

Pamětní medaili dostanou i významní hosté
Jizerské 50 včetně pozůstalých po členech ex-
pedice. „Pro rodiny zahynuvších horolezců při-
pravujeme medaile o váze troyské unce ryzího
stříbra číslované na hraně a v číslovaném blist-
ru, kde na rubu dvojjazyčně představíme tra-
gický příběh z roku 1970,“ popsala Lenka
Klimentová z České mincovny s tím, že předá-
vat je budou podle abecedního pořádku v před-
večer únorového závodu, který startuje v Bed-
řichově pátečním prologem 6. února 2020. 

Stejné stříbrné medaile, ale již bez číslování
na hraně, dostanou vítězové a vítězky hlavního
závodu na prvních třech místech. „Pro fandy,

sběratele a numizmatiky však máme smutnou
zprávu. Medaile nejsou k prodeji, tím je jejich
atraktivita velmi vysoká,“ dodala Klimentová.

Další důvod, proč být na startu slavné
Jizerské, a nemusí to být za každou cenu hned
50km závod. Vybrat si můžete na www.jiz50.cz
i z kratších distancí. Ale pozor, už 26. ledna
končí registrace, tak ji nepropásněte.

(rv)

Foto archiv SkiTour

Foto Karolína Sochorová Foto Karolína Sochorová

Navždy první – beseda s autorem knihy
Unikátní příběhy československých horolezců
zachytil ve své knize Navždy první Martin
Krejsa. V úterý 28. ledna se s ním a dalšími
osobnostmi ze světa dobyvatelů nejvyšších
vrcholů můžete od 19.00 hodin osobně setkat
při besedě v Klubu Na Rampě.

Bezmála dvacet let dlouhá cesta vedla ke knize
Navždy první. Obsahuje vyprávění doprováze-
né neskutečnými zážitky hrdinů našeho dět-
ství. Martin Krejsa vzpomene na chvíle se sla-
vnou partou ze Skaláku. Radan Kuchař, Olda
Kopal, Karel Cerman a Bogan Svatoš. Kdo by ty-
to pány horolezce neznal? Vždyť to byli oni, kdo
dirigovali úroveň československého horolezec-
tví v padesátých a šedesátých letech minulého
století. Stačí jen otevřít bibli československého
horolezectví – Deset velkých stěn. 

Besedu s Martinem Krejsou pořádá Jablonec-
ké kulturní a informační centrum jako dopro-
vodnou akci výstavy Vilém Heckel – kouzlo hor.
Výstava fotografií je vzpomínkou na horolezce,

kteří se postavili na start prvního ročníku Ji-
zerské 50 a zahynuli před 50 lety při horolezec-
ké expedici v Peru. 

„Lidé, kteří na výstavu denně přicházejí, po-
tvrzují, že Vilém Heckel byl jako fotograf ne-
překonatelný. Mistr svého oboru. Bohužel jeho
profesionální i osobní cesta skončila pod Huasca-
ránem v roce 1970. Jak výstava, tak beseda, je
nejen vzpomínkou na tuto smutnou událost,
ale i příležitostí k setkání těch, kteří měli mezi
zahynulými horolezci kamarády, rodinné pří-
slušníky. Zájem o výstavu je veliký, pamětníci
se poznávají na fotografiích, mladší vtáhne at-
mosféra fotografií i původní expediční vybave-
ní Viléma Heckela z padesátých let,“ říká Petr
Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra.

Nahlédněte i vy do světa velehor, prvovýstu-
pů a opravdového kamarádství. Knihu Navždy
první si můžete po besedě v Klubu na Rampě
(út 28. 1. od 19 hodin) zakoupit nebo nechat po-
depsat autorem. (rsch)

Na snímku Viléma Heckela Radan Kuchař, 
Vilém Heckel a Bogan Svatoš při zimním přechodu

Vysokých Tater, 1955.
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■ Ohlédnutí
Akademie seniorů 
Nová podoba Akademie seniorů
zná své absolventy. Jedná se o čty-
řicítku seniorů a seniorek, kteří
mají stále zájem o vzdělávání.
Posláním Akademie nejsou jen
přednášky jako takové, svůj úkol
mají právě senioři, kteří nabyté
poznatky přenášejí dál ve svém
okolí, do klubů apod. Poslední set-
kání se uskutečnilo ve středu 27. lis-
topadu. Dopoledne strávili akade-
mici s Nadací Preciosa v jejich
vzorkovně, kde se dozvěděli mno-
hé o historii a současnosti. Odpo-
ledne se pak ve slavnostním duchu
sešli v obřadní síni magistrátu, kde
jim osobně pogratuloval primátor
Jiří Čeřovský a jeho náměstek
David Mánek. V rámci ceremonie
zazněl Gaudeamus Igitur, poté se
všichni přítomní odebrali k přípitku
a neformálnímu setkání. Akademie
seniorů s podtitulem Akademie
zdraví kladla důraz na zdravotní
gramotnost seniorů. Některá té-
mata je nutné stále oživovat, třeba
v případě prevence. Jiná témata
jsou pak nová, podle toho, jak se
mění legislativa, tedy i práva a po-
vinnosti pacientů. Uspěchaná doba
si pak žádá dušení pohodu, zasta-
vení se a upevnění nejen rodin-
ných vztahů. Centrum sociálních
služeb, za plné podpory statutární-
ho města, garantuje odbornost
přednášek. Zájem převyšoval ka-
pacitu, proto se přednášky této
Akademie zdraví zopakují pro no-
vé zájemce i na jaře tohoto roku. 

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

V pondělí 18. listopadu proběhla
zcela nová sportovní aktivita pro se-
niory. Jednalo se o návštěvu střelni-
ce v Liberci. Profesionální přístup
místních celý zážitek ještě více
umocnil. Celkem 18 seniorů, pře-
vážně mužů, si vyzkoušelo střelbu
z krátkých i dlouhých zbraní. Na-
učili se, jak zbraně správně držet,
na co se soustředit při míření a jak
se správně zapřít při střílení vstoje
i vsedě. Během odpoledne byla znát
zdravá soutěživost. Předpokládá se,
že se tato sportovní aktivita objeví
v programu CSS i během prvního
čtvrtletí nového roku. 

Nenápadná, přesto důležitá
aktivita
Jablonec nad Nisou má tu výhodu,
že tu žije mnoho aktivních seniorů.
Zajímají se o dění kolem sebe, chtě-
jí pomáhat a své zkušenosti předá-

vat dál. Mnozí jistě budou znát
uznávanou a také mnoha certifikáty
ověnčenou Hanku Marečkovou,
která každé úterý vede ve spolko-
vém domě cvičení na židlích. 

Měla jste ke sportu a pohybu blíz-
ko už od dětství? 
Ano, už od mala jsme chodili do
Sokola, po svatbě jsem si začala dě-

lat cvičitelské zkoušky. Dosáhla
jsem té nejvyšší, což je Cvičitel
zdravotní tělesné výchovy I. třídy

Cvičení na židlích pro seniory má
jistě svá pravidla. Může cvičit
opravdu každý senior?
Jistě, začít by měl hned ráno prota-
hováním v posteli, přes den alespoň
chůze. Hlavně pravidelnost, což pla-

tí i o režimu, o jídle. Na hodinách se
snažíme odbourávat i zlozvyky, na-
př. zvedání ramen, špatné dýchání.
Z mého pohledu jsou důležité po-
malé pohyby s důrazem právě na
protahování. 

Oblíbenost vašeho cvičení spočí-
vá i v pohodové atmosféře, že? 
Musíme se občas zasmát, nemůže-
me se brát tak vážně. Někdy si čte-
me i moudra a relaxujeme. Cvičení
může mít i příběh. Pomocí různého
náčiní se dosáhne lepšího účinku,
proto pro zpestření používáme míč-
ky, šátky, gumy, švihadla, dřevěné
tyčky, a dokonce i polštářky.

(hm)

„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

7., 14., 21. a 28. 1. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení na židlích – velký sál CSS.

30. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS.

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

7., 14., 21. a 28. 1. /úterý/ 
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

23. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál
CSS.

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

8. 1. /středa/ 14.00 hodin 
Setkání s Davidem Mánkem, 
plány města Jablonec nad Nisou,
program na leden 2020 – velký
sál CSS. 

15. 1. /středa/ 13.00 hodin
Návštěva Muzea hraček, 
sraz před muzeem.

22. 1. /středa/ 14.00 hodin
Novoroční tanec – velký sál CSS.

29. 1. /středa/ 14.00 hodin
Program na únor a měření KT 
– velký sál CSS.

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

Akademie seniorů, foto CSS

Cvičení na židlích, foto CSS

Střelnice, foto CSS

Hanka Marečková, foto CSS
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Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory

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

1. ledna 1920, 1, strana 1, 2, 7, 8, R
Jablonec. Městský úřad vyzval živnostníky,
aby se přihlásili do registru daně z obratu a k da-
ni z luxusu.

Jablonec. Americká firma L. Mendelson po-
slala prostřednictvím firmy W. Klaar městské-
mu úřadu 5 000 K. Peníze jsou určeny k nákupu
ošacení pro chudé děti.

Inzerát. Haló, kdo tam? – Zde slečna okolo tři-
cítky, ne nezámožná, která hledá známost s cha-
rakterním pánem. Nabídky s fotem zašlete do
redakce pod značkou Novoroční přání.

Inzerát. Srdečně děkuji panu MUDr. Oskaru
Bassovi a asistentce Františce Bartekové za po-
moc a láskyplnou péči, kterou poskytli mé ženě
při obtížném porodu. Franz Streit.

2. ledna 1920, 2, strana 5, V
Jablonec. Městské divadlo hrálo Čardášovou
princeznu. Poslední představení bylo vyproda-
né. – Hudební drama Richarda Wagnera Valký-
ra má na malých scénách, jako je naše, trochu
problém. Ředitelství však obsadilo hlavní role
výtečnými umělci: v roli Brunhildy vystoupila
slečna Neubergová jako host, v roli Siegfrieda
pan Klaarmüller. Scénický obraz se podobá
bayreutskému. Při Straussově operetě Netopýr
vládla silvestrovská nálada, aniž by přesáhla
meze. Známý komik pan Steiner v roli Žabáka
opět vyvolal nesčetné výbuchy smíchu.

3. ledna 1920, 3, strana 3, 16, V
Inzerát. Dvě dívenky, hezké a zdravé, 5 a 6 let
staré, dáme do péče manželům v dobrých po-
měrech. Matka dětí zemřela. Adresa k dispozici
v redakci.

Inzerát. Na Babí hop zve hostinec v Zeleném
údolí v Brandlu v neděli 4. ledna. Masky vítá-
ny. Začátek v 6 hodin.

Jablonec. Kino Metropol uvádí ve dnech 3. až
9. ledna osudové drama Svůdkyně. Školní mlá-
deži nepřístupno.

Jablonec. Kino Fortuna hraje drama o 7 ak-
tech Láska neplakaná, není milovaná s hvěz-
dou Lotte Neumannovou.

5. ledna 1920, 5, strana 5, V
USA. Skleněné rakve jako pro Sněhurku. Roz-
víjející se americký sklářský průmysl se zabývá
myšlenkou na hromadnou výrobu skleněných
rakví, po kterých vládne velká poptávka.

8. ledna 1920, 8, strana 4, V
Česká pošta zavádí nové čepice pro listonoše
a další poštovní zaměstnance. Jsou tmavomod-
ré, šité podle francouzského vzoru a vybaveny
odznakem s písmeny ČSP a emblémem posti-
lionské trubky.

10. ledna 1920, 10, strana 5, 11, V
Janov nad Nisou. Pan řídící učitel Gebert ve-
de včelařskou pozorovací stanici pro jablonec-
ký okres. Hlásí, že průměrná teplota roku 1919
dosáhla +4,2 °C, nejvyšší teplota ve stínu +32 °C
(20. června), nejnižší –17 °C (31. ledna). Nejstu-
denějším měsícem byl únor s průměrnou tep-
lotou –3,2 °C, nejteplejším srpen s průměrnou
teplotou +12,6 °C. Srážky za celý rok: 1 104,8
mm. Nejvíce napršelo 27. června, a to 102,5 mm
(povodeň). Nejvíce srážek bylo opět v červnu:
239 mm, nejméně srážek bylo v lednu: 33,1 mm.
Obloha: 50 jasných dnů, 75 dní polojasno, 240
dní zataženo. Deštivé dny: 92. Sníh ležel 57 dní.
Vítr foukal 151 dní, bouřek bylo 15. Výletové
dny včel: 96. Nepřetržitý klid v úle: 62 dní. 

Inzerát. Výuka moderních tanců Jazz a Rag-
time začíná 12. ledna ve 3/4 na 7 večer. Rössle-
rova taneční škola.

24. ledna 1920, 24, strana 6, 15, V
Černá Studnice. Sáňkařská dráha je v bez-
vadném stavu a čeká na sportovce a studenty.

Jablonec. Zásobování. Prodejna v Radniční 3
nabízí dopoledne od 8 do 11 a odpoledne od 2 do
5 hodin bez lístků: dětskou mouku 1 balíček /3 K,
sušené ovoce 1 kg/4 K, marmeládu 1 kg/10 K,
jemnou malinovou šťávu 1 kg/ 11,40 K, brusin-
kový a borůvkový kompot 1 kg/10,60 K, čerstvé
uzenáče 1 kg/10 K, čerstvou pražskou šunku
a uzené maso 1 kg/38 K.

Inzerát. Prodám nejjemnější pletenou perlič-
kovou kabelku za 700 K. Gutenbergova ulice
č. 57.

25. ledna 1920, 25, strana 1, 2, R
Jablonec. Mládežnické odpoledne mělo
zvláštní ráz: pan starosta Fischer přednášel
v místním dialektu. Uvedl, že náš dialekt je
vlastně náhradní řečí rodičů a prarodičů a není
určen k posměchu, ale k potěšení. Mluví jím
pracovití lidé z Jizerských hor, lidé, jejichž píle
a neúnavná činnost získala městu světovou slá-
vu. Byli nejen pilní, ale také silní a veselí.
Neúnavný potlesk tisíce dětských ruček a pří-
tomných hostů šel od srdce. 

26. ledna 1920, 25, strana 4, 5, 6, 8, V
Ze soudní síně. Podvodník odsouzen na 18 mě-
síců žaláře. 20letý zubní technik ze Smržovky
se dopustil originálních podvodů. Od svých
známých z Jablonce a okolí si pod různými zá-
minkami půjčoval šatstvo, vždy sliboval navrá-
cení do příštího dne. Ale šaty prodal a peníze si
nechal pro sebe. Takto získal přibližně 5 000 K.

Inzerát. Tu černou pierotku, která v neděli
tančila s blond pánem v tělocvičně a pak náhle
zmizela, prosím z celého srdce o odpověď na
značku Štěstí do redakce listu.

Inzerát. Chudá ošetřovatelka ztratila cestou
z jabloneckého nádraží na náměstí k zastávce
tramvaje starou koženou peněženku se 700 K.
Mohla ji ztratit i v tramvaji do Loučné, zastávka
Hraničná. Odevzdejte ji, prosím, u pana Appelta
v Hraničné. Poctivý nálezce bude odměněn.

27. ledna 1920, 27, strana 5, V
Sport. Mistrovství Jizerských hor v jízdě na
bobech uspořádal německý sportovní oddíl
v Potočné (Tiefenbach). Za nádherného počasí
přispěchalo několik tisíc diváků a obsadilo te-
rén okolo silnice Potočná – Příchovice (400 m).
V cíli koncertovala svárovská kapela pod vede-
ním pana Gräflinga. Dopoledne zvítězila po-
sádka bobu Sascha III s řidičem Adi Vaterem
z Liberce, odpoledne bob Tiefenbach V s pa-
nem Hugo Engem. Dámské posádky obdržely
čestné pamětní medaile. Nejlepší dosažený čas
byl 6 minut a 48,5 vteřiny. Rekord Hugo
Umanna z roku 1914 (6 minut a 10 vteřin) ne-
byl překonán.

29. ledna 1920, 29, strana 7, 10, V
Inzerát. Koupíme jemné, ručně zhotovené
perličkové kabelky za nejvyšší ceny. Firma
Schindler + Co.

Inzerát. Jemné, ručně vyšívané kabelky ku-
pujeme stále, také jednotlivě. Eduard Krause,
Ul. Josefa Pfeiffera č. 29.

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 2020 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

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

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. 

Správná odpověď z prosincového kvízu: Kos-
tel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou byl

postaven v letech 1900–1902 dle projektu archi-
tekta Josefa Zascheho. Jedná se o nejčistší se-
cesní sakrální stavbu nejen na našem území,
ale i ve střední Evropě. Kostel patří od počátku
starokatolické církvi.

Výhercem kvízu za listopad je Michala Šiško-
vá. Gratulujeme.

Otázka na leden
Nad osadou Jizerka na východním okraji Ji-
zerských hor se vypíná vrch Bukovec, který je
tvořen ze:

a) žuly

b) čediče

c) pískovceFoto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti XLIII.

Pokračování z minulého čísla

O kamenných menhirech nad bývalými láz-
němi v Jabloneckých Pasekách jsem se před
mnoha lety dozvěděl od Radka Topola. Ota
Simm pak později k většímu tajemnu místa
přidal ještě poměrně rozšířenou jabloneckou
zkazku o nedalekém „Psím hřbitově“, místě
posledního odpočinku domácích mazlíčků,
kterou ovšem sám hned zpochybňoval jako
vysoce nevěrohodnou. A co bylo v lesích za
Glettlerovým sanatoriem doopravdy?

„Psím hřbitovem“ mělo být označováno návrší
nad domovem důchodců, napravo od lesní sil-
ničky vedoucí nahoru na Kynast, kde v bujném
porostu mladých buků leželo porůznu pokáce-
no několik žulových kamenů s vytesanými ni-
kami, v nichž evidentně bývaly umístěny desky.
Podrobnější pátrání ve vlastivědné literatuře
nakonec přineslo vcelku prozaické rozuzlení
záhady „Psího hřbitova.“ 

Provozovatel sanatoria – drážďanský lékař
Dr. Georg Glettler – nechal ještě v časech první
světové války, kdy lázně sloužily i k zotavení
raněných vojáků, zřídit ve svahu nad budovami
tzv. Heldenhain čili Háj hrdinů – místo, které
mělo připomínat oběti války. Podle některých
informací měly v tomto háji být postupně od-
halovány pamětní desky těm vojákům, kteří
zemřeli právě v paseckém sanatoriu, i když to
se později ukázalo jako možné, ale ne zcela
prokázané. 

Ústředním památníkem Háje hrdinů měl být
žulový obelisk, slavnostně odhalený 25. června
1916. Válka pro Rakousko-Uhersko v té době ješ-
tě nevypadala zcela tragicky, a tak šlo o velkou
společenskou událost. Zúčastnil se zástupce
místodržitelství Dr. Bareta; pasecký starosta
Anton Fiedler s obecními radními, s vlajkami
přišli zástupci spolku válečných vysloužilců
i spolku tělocvičného. Chybět nemohla školní
dítka, profesor Anton Fränzel zastupoval učitel-
ský sbor jabloneckého gymnázia. Přišel i rýno-
vický sklářský magnát Leopold Riedel, tehdy
ještě stále přítomní lázeňští hosté a vojáci, kte-

ří se v té době zrovna v Pasekách léčili. Celý
areál byl vyzdoben v duchu tehdejšího vlasten-
čení rakouskými a říšskoněmeckými vlajkami. 

Pylon nesl motiv vyznamenání Železného
kříže ležícího na dubové ratolesti. Na horní ta-
buli umístěné na obelisku stálo napsáno: Sie
kämpften / Sie fielen / Sie ruhen draußen / Für
uns čili Bojovali / padli / odpočívají kdesi venku
/ Pro nás. A pod tím pak na další destičce: Den
Gefallenen Freunden der Anstalt und den Hel-
den von Schlag. Das Sanatorium Bad Schlag.
(Padlým přátelům ústavu a hrdinům z Pasek.
Sanatorium Lázně Paseky. Okolo pomníku byly
do tvaru velké podkovy postaveny žulové ka-
meny s nikami, v nichž byly zasazeny desky
z nekorodujícího zinku, na nichž byla vepsána
jména padlých odvedenců z Pasek či zahranič-
ních přátel sanatoria (dva Němci z Říše, kteří
zahynuli v boji proti Francii). Zajímavé je, že
většina jmen z Háje hrdinů se objevila i na žu-
lovém památníku postaveném v časech první
republiky padlým mužům z Pasek v Lučanské
ulici; některá ovšem ve své podobě na obou
místech kupodivu nebyla úplně stejná. 

Podle některých indicií bylo místo opakovaně
upravováno v dobách první republiky a pozdě-
ji znovu v čase druhé světové války, kdy pasec-
ké sanatorium opět sloužilo k zotavení raně-
ných z fronty. Po válce jej ovšem potkal osud
podobný řadě jiných vojenských památek
v českém pohraničí – pro přítomnost symbolů,
považovaných za nacistické, bylo zcela rozkotá-
no, pomníky rozházeny a hlavní obelisk stržen.
Místu se pak začalo říkat Psí hřbitov.

To se změnilo teprve nedávno. Díky spolu-
práci města Jablonec nad Nisou a Lesů České
republiky se v roce 2015 začalo s postupnou ú-
pravou místa, která byla dokončena slavnost-
ním požehnáním obnoveného Háje hrdinů sta-
rokatolickým knězem Karlem Koláčkem dne
30. října 2019 odpoledne. Nejstarší jablonecká
památka na padlé v 1. světové válce tak má o-
pět důstojnou podobu.

Marek Řeháček 

Pokračování příště

Památky lesoparku v Jabloneckých Pasekách 

Kresba Petr Ferdyš Polda

Výstava sochaře Jana Hendrycha
Začátkem roku 2020 bude v Městské galerii
MY zahájena výstava Jana Hendrycha, vý-
znamného představitele současného českého
sochařství. Tento umělec z generace vstupu-
jící na výtvarnou scénu v šedesátých letech,
který se s úspěchem věnoval také pedagogic-
ké a restaurátorské práci, představí v Jab-
lonci nad Nisou své sochy a kresby. 

Výtvarník Jan Hendrych se narodil v roce 1936
v Praze, kde v letech 1955–1961 studoval so-
chařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
u profesorů Josefa Wágnera a Jana Kavana.
V letech 1963–1966 byl aspirantem u profesora
Karla Hladíka na Akademii výtvarných umění
v Praze. Po roce 1968 se musel vyrovnat se zá-
kazem vystavování. Živil se převážně restauro-
váním památek. Do výtvarného dění se mohl
naplno zapojit až po roce 1990. Stal se profeso-
rem ateliéru figurálního sochařství na pražské
akademii, začal znovu vystavovat a zúčastňoval
se sochařských sympozií. 

„Obsáhlé Hendrychovo dílo se skládá z volných
plastik i reliéfů, jeho součástí jsou také kresby
a grafické listy, často vznikající jako příprava
k sochařským dílům. V šedesátých letech se Jan
Hendrych věnoval strukturální abstrakci, po-

zději se vrátil k figuraci. Důležité místo v jeho
tvorbě má tradiční téma portrétu i ženského ak-
tu. Myšlenkově dnes velmi aktuální jsou volné
cykly se symbolickými motivy mostů a bran,“

říká Jan Strnad z jablonecké Galerie MY. S díly
Jana Hendrycha se můžeme setkat také ve měs-
tech i ve venkovské krajině. Patří k nim jedno
ze zastavení Křížové cesty 21. století, umístěné
v krajině poblíž barokního hospitálu v Kuksu.
V roce 2016 realizoval Jan Hendrych sousoší
kalvárie U Tří svatých v Praze Kunraticích.
Jeho sochy můžeme vidět v horské krajině
v Lučanech nad Nisou.

„Jana Hendrycha pojí k Jablonci nad Nisou
a blízkému regionu přátelské vazby. V mládí
trávil čas na chalupě v Maxově, později v Lem-
berku. Udržoval osobní kontakty se svými vrs-
tevníky z řad jabloneckých výtvarníků, s Jiřím
Koňákem či Janem Matějákem,“ zmiňuje vazby
k městu a okolí Strnad. Jako profesor sochař-
ského ateliéru Akademie výtvarných umění
v Praze připravoval na budoucí uměleckou dráhu
mnohé absolventy Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy a Vyšší odborné školy v Jablonci n. N.
Byl předsedou komise, která hodnotila soutěžní
návrhy insignií pro naše město. Jako člen Státní
komise pro kovová platidla ČNB spolupracoval
s Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou. 

V jablonecké Městské galerii MY bude ko-
morní výstava děl Jana Hendrycha zahájena ve
čtvrtek 9. ledna 2020 v 17.30 hodin. (MGMY)

Z ateliéru Jana Hendrycha. Foto Jiří Jiroutek
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V Jablonci opět zářily hvězdy nad Ještědem
Jubilejní X. ročník amatérské pěvecké soutě-
že Hvězdy nad Ještědem se uskutečnil v so-
botu 23. 11. 2019 v Městském divadle v Jab-
lonci.

Na pódiu se představilo hned 27 finalistů, jejichž
pěvecké výkony hodnotilo 11 porotců. Mezi nimi
byli např. šansoniérka Zlatka Bartošková, zpě-
vačka a hlasová poradkyně Linda Finková, zpě-
vák David Deyl, Milan Šatník a Jiří Koběrský.
Dále europoslanec Tomáš Zdechovský, skladatel
a klavírista Petr Ožana, hudební pedagožka
Dagmar Vajdíková, ředitel divadla a producent
Pavel Žur a v neposlední řadě také absolutní ví-
tězka loňského ročníku Veronika Daniová.

O tom, že porotci neměli vůbec jednoduchou
práci, svědčí i to, že se rozhodli mimo rámec
udělit také čestná uznání. Získali je Adéla Boja-
novská, Karolína Anna Bokstefflová, Iveta Čihá-
ková, Jonáš Pilař a Anna Požická. Poslední jme-
novaná si odnesla i Cenu kapely. „Cenu diváka
získala Nikola Horáková. Hvězdou I. kategorie
do 12 let se stala Anna Marie Höppnerová z Pra-
hy. Ve II. kategorii od 13 do 19 let zvítězila Ka-
rolína Rudolfová z Jablonce. I vítězka III. kate-
gorie, Šárka Vltavská, byla z Jablonce,“ říká
Pavel Žur, ředitel divadla a porotce.

Absolutní vítězkou soutěže se stala nevidomá
Nicol Pešková, která předvedla krásný pěvecký
výkon. Píseň Mariky Gombitové Vyznanie zved-
la ze sedadel všechny posluchače. „Je třeba
ocenit i vynikající aranž skladeb, pod kterými
je podepsán Petr Hostinský. Ten, společně s dal-

šími členy skupiny Sto zvířat, doprovodil hu-
debně všechny finalisty,“ doplňuje Žur.

Jubilejní X. ročník se konal pod záštitou ná-
městka Libereckého kraje Petra Tulpy a za fi-
nanční podpory Libereckého kraje a Nadace
Preciosa. (ims)

Foto Martin Kubišta

Nový rok, nové filmy i věrnostní program
Sotva si jablonecká kina oddechla po listo-
padovém Kinofestu, je tu plánování novinek
na rok 2020. Diváci se mohou těšit nejen na
nové filmy, ale i na nový věrnostní program.

Jablonecká kina si hýčkají své diváky a pod-
zimní Kinofest byl takovým poděkování právě
těm, kteří do kina chodí rádi. „Nastartovali
jsme řadu novinek, které budeme dál v tomto
roce rozvíjet a některé ještě přidáme,“ vysvět-
luje Petra Handlířová z jabloneckých kin a do-
dává: „Chceme kina přiblížit lidem a dát jim
najevo, že si vážíme času, který návštěvě kina
věnují, a tak jsme například zavedli osobní úvo-
dy před každým promítáním,“ dodává.

Novinkou konce roku byly také kinodárky.
Budou i nadále k dostání v pokladnách kin a je-
jich koupí podpoří diváci svá kina nejen finan-
čně, ale i propagací. „Velké černobílé K třeba na
tašce nebo látkovém batohu, který je navíc ušit
z biobavlny, zkrátka nelze přehlédnout,“ myslí

si Handlířová. Po celý rok je také možné zakou-
pit filmovému fandovi Kinokartu, která funguje
jako elektronická peněženka. Na ní se nabije li-
bovolný finanční obnos, za který si pak obdaro-
vaný kupuje vstupenky. „V letošním roce chce-
me také rozšířit nabídku věrnostních programů
po vzoru oblíbeného programu BioSenior,“ od-
haluje novinku Handlířová.

Během jara rozjedou pracovníci kin program
pro rodiny s dětmi, do kterého budou zahrnuty
nejen víkendové projekce pohádek, ale třeba
Bijásek nebo MimiKino.

A na jaké filmy se mohou fanoušci těšit?
Hned začátkem ledna vtrhnou do kin kočky
v nejnovějším filmovém přepisu nejslavnějšího
muzikálu všech dob Cats. Jaro přinese roman-
tickou komedii pro milovníky klasické literatu-
ry, adaptaci románu Jane Austenové Emma
a léto se obleče do žluté, protože asi málokdo si
nechá ujít pokračování Mimoňů. To už bude
v provozu také letní kino. A protože léto zejmé-
na v Jablonci přeje sportu, určitě si diváci ne-
nechají ujít očekávanou premiéru filmu Davida
Ondříčka Zátopek. Pro obdivovatele české his-
torie přinese srpen drama Jan Žižka. Takže se-
zona bude opět nabitá a celý kinotým se těší
s filmovými fanoušky v některém z jablone-
ckých kin na viděnou.

(ph, end)

■ Osadní výbory

V Novoveské jednali o podobě okolí
vodní nádrže
Osadní výbor Novoveská podnítil setkání k pro-
blematice místní, léta chátrající vodní nádrže,
která kdysi sloužila jako koupaliště a které se
blýská na lepší časy. Město uspělo se svou žá-
dostí o dotaci a z Fondu soudržnosti Operač-
ního programu Životní prostředí obdrželo od
Evropské unie částku ve výši 2,6 milionu korun
na projekt revitalizace, který přinese do novo-
veských končin nový biotop. Celkově práce za-
jišťující vytvoření vhodných životních podmínek
pro živočichy a rostliny vyjdou na 4,7 milionu
korun.

V souvislosti s tím místní osadní výbor inici-
oval diskuzi o této části města spolu se zástup-
ci magistrátu, projektantem a zdejšími obyvate-
li. Smyslem bylo jednak představit aktuální stav
samotného projektu, který je vzhledem k po-
skytnuté evropské dotaci neměnný, a hlavně
sesbírat cenné podněty občanů žijících v okolí

nádrže k možným úpravám prostoru mimo zmí-
něný projekt.

Za hlavní prioritu označili účastníci debaty
potřebu vybudovat kamerový bod městské poli-
cie a zesílit kontroly lokality strážníky. Místní
požádali o prověření faktu, zda bude možné
v upravené nádrži koupat psy, a také vyvolali
dodatečné vodoprávní řízení stavebního úřadu
v souvislosti s Černostudničním potokem.

Další podněty se týkaly nejbližšího okolí ná-
drže. „Lidé by si zde přáli např. revizi náletové
zeleně a černých skládek, rozmístění střídmého
počtu laviček kolem vody i striktní zákaz roz-
dělávání otevřených ohňů. Zkulturněný prostor
by si podle našeho názoru žádal také umístění
cedulí nabádajících k udržování pořádku, roz-
místění košů na odpadky i na psí exkrementy,“
říká předseda místního osadního výboru Miloš
Zahradník. Rovněž zazněly návrhy na instalaci
cvičebních prvků pro děti i seniory, zkulturně-
ní současných přístupů a zvážení vybudování
nového vstupu z ulice V Nivách. 

Zahradník rovněž sdělil, že díky novince měs-
ta v podobě zavedení participativního rozpočtu
dojde v příštím roce k opravě zdevastované fon-
tánky. Souběžně s tím vyvstal vzápětí další pod-
nět na opravu a oživení zanedbaného tenisové-
ho kurtu.

Sousedé se také shodli, že v souvislosti s pozi-
tivními změnami v okolí nádrže bude vhodné
zvážit její oplocení včetně provozního řádu.
„Toto opatření s sebou přináší též nastolení otáz-
ky zřízení role správce. Pokud by k této variantě
došlo, má místní osadní výbor pro tuto činnost
vytipovaného zájemce,“ upozorňuje Zahradník.

Sesbírané podněty ze setkání Osadní výbor No-
voveská se předají na radnici, kde je posoudí zá-
stupci vedení města i kompetentní odborníci. (jš)

Projekt Revitalizace Nonoveské vodní nádrže v Jablonci
nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Foto Petra Handlířová
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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/

ODS, ANO a Starostové
ruší dál a zahazují dotace
Nové vedení ODS, ANO a SLK navazuje na po-
divné zrušení architektonické soutěže na záze-
mí okolí přehrady. Je toho víc než na jeden člá-
nek, dnes se zaměříme na činnosti na úřadě.

Rada města bez náhrady zrušila dvě nová
pracovní místa. Argumentace je opět pohádka
o šetření. Obě místa přitom měla být hrazena
dva roky z evropských a státních dotací. Dotace
hradí 95 % nákladů. O co Jablonec a jeho obča-
né přijdou tím, že radní peníze EU a státu od-
mítli? 

S prvním zrušeným půlúvazkem mizí Místní
agenda 21. To je mezinárodní metoda kvality,
která zavádí dlouhodobou udržitelnost do fun-
gování města a otevírá možnost pro různé kraj-
ské, státní i mezinárodní dotace. Prakticky je
koordinátor MA21 takový „žolík“ – připravuje

konkrétní zlepšení, která jdou napříč odbory
a odděleními úřadu. Nová koordinátorka měla
mezi prvními úkoly připravit a vést program
adopce zeleně, aby se obyvatelé nebo firmy
mohli podílet na výsadbě a údržbě zeleně ve
městě, a tím pomoci zlepšit veřejná prostran-
ství. Zájem byl hlavně na sídlištích velký. Vel-
kým tématem mělo být sucho a jak na něj.
Prvním krokem byla plánována optimalizace
údržby zeleně a sekání tak, aby se sekalo v sou-
ladu s obyvateli i přírodou – tam, kde pobývají
lidé, sekat častěji a jinde méně často.

Druhá nová pracovnice měla zajistit zapojení
veřejnosti do opravdu všech projektů. Měla při-
pravovat, organizovat a vést veřejná setkání
a pak hlídat, jak byly podněty občanů zapraco-
vány. A zapojovat veřejnost jsme chtěli dosta-
tečně včas a kvalitně, aby občané mohli ovlivnit
již zadání projektantům. Zrušeno bylo již na-
plánované veřejné setkání věnované doplnění
mobiliáře k revitalizovanému Novoveskému

koupališti. Občany jsme chtěli zapojit do hledá-
ní místa pro skatepark a workoutová hřiště, do
revitalizace sídlišť Mšeno, Janovská, Na Vršku
a Abeceda, do nové podoby Horního náměstí
a dalších projektů, které byly v přípravě. Jako
určitá protiváha developerům mělo probíhat
zapojení občanů do tvorby podrobnějších pra-
videl pro novou zástavbu vymezenou v roce
2017 územním plánem v Lukášově, na Dolině
i na Proseči tak, aby zástavba nezhoršila míst-
ním kvalitu života. A v neposlední řadě jsme
považovali za nutné zapojit veřejnost do tvorby
nového strategického plánu města, který bude
určovat priority změn a investic do roku 2030.
A strategický plán určitě musí město mít, pro-
tože bez něj si neškrtneme na většinu dotací.
A my jsme si uvědomovali, že nemáme patent
na rozum a potřebujeme vědět, co chtějí obča-
né. Nové vedení zjevně nepotřebuje.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Zrušená místa by 
generovala další náklady
v kapitole mezd

Ano, je pravda, že jsme s nástupem do funkcí
zrušili bez náhrady dvě zbytečná pracovní mís-
ta na magistrátě. 

Ono by sice možná obě místa po dva roky
z 95 % hradila evropská a státní dotace, ale je-
dině tehdy, že by město zmíněnou dotaci sku-
tečně získalo. V opačném případě by generova-
la další náklady v kapitole mezd. A o tom, že
bychom se těmto nákladům nevyhnuli za dva
roky, už nemluvím vůbec.

Co by tedy kromě zvýšených nároků na měst-
ský rozpočet dvě nová pracovní místa městu
opravdu přinesla? Pan zastupitel tvrdí, že z úřa-
du zmizí díky zrušenému polovičnímu úvazku
Místní agenda 21. Dovolím si připomenout, že
místní agendu na úřad přivedli právě Staros-
tové, tehdy Domov nad Nisou, už v roce 2009.
V nastoleném projednávacím schématu, byť
bez dotačního titulu, pokračovala koalice ODS

se Starosty nebo sociálními demokraty i v dal-
ších letech. 

Sucho je opravdu velkým tématem, ale mně
ani ostatním členům vedení města není úplně
jasná souvislost mezi optimalizací sečí měst-
ských travnatých ploch a koordinátorkou MA21.
Že by dotyčná dáma projednávala s občany, kdy
je vhodné sekat a kdy ne, které plochy dříve
a které později a které vůbec ne? Jen pouhým
krátkým nahlédnutím do otázek a odpovědí je
jasné, že každý občan si přeje seč jinak a jinde.
Obávám se, že zapojení veřejnosti do optimali-
zace sekání trávy by spíše do práce orgánů pe-
čujících o zeleň vnesl chaos. 

Druhá pracovnice ze zrušeného postu měla
zajistit zapojení veřejnosti do všech projektů,
organizovat setkání s občany a pak hlídat plně-
ní podnětů. Je to opravdu práce na plný úvazek
jedné pracovnice, když dosud setkání s občany
zvládalo tiskové oddělení? Jistě, pan Klápště
namítne, že nezvládalo. Nebo nezvládalo podle
jeho představ. Ano, ona veřejná projednávání
například ke stavebním projektům, které město
připravovalo, netrvala 120 až 180 minut a nevy-
žadovala další čtyři dobře placené facilitátory,

kteří vedli jednotlivé skupiny. A vlastně měla
dotyčná pracovnice ještě připravovat strategic-
ký plán města. Pan zastupitel má jako odborník
samozřejmě pravdu, že strategický plán město
musí v roce 2020 mít. Ale ten neměla připravo-
vat jen ona pracovnice placená z evropských
a státních dotací. Ta měla pouze shromáždit po-
žadavky, cíle a úkoly, které by vypracovala jed-
notlivá oddělení úřadu, a pak je předat odborné
externí firmě, která se zpracováním podobných
dokumentů za úplatu zabývá. Opravdu tedy ta-
kovou pracovnici úřad nutně potřebuje?

Když si přečtu úvahu pana zastupitele Klápš-
těho o dalším a dalším zapojování veřejnosti do
městských projektů, kladu si otázku, zda by
v takovém případě bylo ještě třeba uvolněných
pozic politiků a zaměstnaných úředníků, když
vlastně všechno připraví a rozhodne veřejnost.
Tak trochu mi argumenty pana zastupitele za-
vánějí alibismem. Pokud by se totiž některá
rozhodnutí ukázala jako ne úplně dobrá – ve-
dení za nic nemůže. Rozhodla přece zapojená
veřejnost.

Petr Roubíček, 
náměstek primátora 

■ Došlo do redakce

Revoluci sice nezažili, 
ale prezentovali ji svým mladším 
spolužákům

Ohlédnutí za 30. výročím sametové revoluce ve
formě celodenního projektu si pro své mladší
spolužáky připravili žáci 9. třídy Základní ško-
ly Pivovarská Jablonec nad Nisou. Pomocí pre-
zentace na interaktivní tabuli vysvětlili spolu-
žákům historická fakta týkající se samotné re-
voluce, ale i dění v roce 1939. 

Výklad byl zpestřen zábavnými úkoly, repor-
tážemi, scénkami a různými soutěžemi, zpívaly
se písně Karla Kryla nebo Marty Kubišové. Ne-
chyběly ani transparenty, trikolory nebo dobové
oblečení, ve kterém deváťáci dorazili do školy.
Celá akce sklidila velký úspěch a líbila se nejen
spolužákům, ale i učitelům. 

Žáci z této akce vytvořili také krátký video-
klip, který můžete zhlédnout na webových
stránkách školy www.7zsjbc.cz. 

Alena Bělíková, učitelka ZŠ Pivovarská
Foto Alena Bělíková
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„Přejeme čtenářům Jabloneckého měsíčníku hodně zdraví v roce 2020.“ 

N a b í z í m e :

V‰eobecná sestra 
v domovû pro seniory
PoÏadujeme: 
S· nebo V· vzdûlání pfiíslu‰ného smûru

Praktická sestra 
v domovû pro seniory
PoÏadujeme: 
S· zdravotnické vzdûlání s maturitou 

Dále poÏadujeme:
• Znalost pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ a schopnost je

aplikovat v praxi 
• Praxe v oboru v˘hodou a zku‰enost v oblasti sociálních

sluÏeb vítána
• Orientace a zku‰enost s pfiípravou o‰etfiovatelsk˘ch

plánÛ a práci v IS Cygnus aj.
• Dovednosti v práci na PC a v IS Cygnus
• Schopnost jednání s lidmi, empatii a pozitivní vztah

k seniorÛm 
• Organizaãní a komunikaãní dovednosti, psychickou

odolnost, trpûlivost, spolehlivost, trestní bezúhonnost,
flexibilitu a zdravotní zpÛsobilost

Nabízíme:
• Smysluplnou práci s dÛrazem na dÛstojnost ãlovûka

a vysokou kvalitu péãe
• Prostor pro seberealizaci pfii podpofie a pomoci potfiebn˘m

•  Pln˘ pracovní úvazek, nástup ideálnû od 1. 1. 2020
(pfiípadnû dle dohody)

•  Odpovídající finanãní ohodnocení dle Nafiízení vlády âR
•  Podporu pfii za‰kolování ve zku‰ební dobû a pfii dal‰ím

vzdûlávání, vã. supervize
•  MoÏnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu
•  5 t˘dnÛ dovolené
•  Zamûstnanecké benefity
•  Náborov˘ pfiíspûvek ve v˘‰i 30 000,– Kã

D á l e  n a b í z í m e :  

Vedoucí provozu, provozní technik

PoÏadujeme:
• Minimálnû S· vzdûlání s maturitou (technického smûru

v˘hodou)
• Praxe v oboru, zku‰enosti na podobné pozici v˘hodou
• Schopnost jednání s lidmi, empatie, pozitivní vztah

k seniorÛm
• Organizaãní a komunikaãní schopnosti, psychickou

odolnost, trpûlivost, spolehlivost, trestní bezúhonnost,
flexibilitu a zdravotní zpÛsobilost

Nabízíme:
• Pln˘ pracovní úvazek s nástupem dle dohody
• Odpovídající finanãní ohodnocení dle Nafiízení vlády âR 
• Podporu pfii za‰kolování a pfii dal‰ím vzdûlávání
• MoÏnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu
• 5 t˘dnÛ dovolené
• Zamûstnanecké benefity

Pomocn˘ kuchafi/ka
PoÏadujeme: 
• praxe v oboru vítána, základní nebo SO vzdûlání
• zdravotní zpÛsobilost posoudí lékafi na základû v˘pisu

ze zdravotní dokumentace 
• zdravotní prÛkaz 
• obãanskou bezúhonnost 

Nabízíme: 
• pracovní pomûr na pln˘ úvazek na dobu urãitou

(zástup za matefiskou dovolenou), moÏno i
• na DPP (víkendy podmínkou) 
• pracovní doba: smûnn˘ provoz, krátk˘ dlouh˘ t˘den

11,5 hodiny 
• tarifní plat urãen˘ praxí 
• po ukonãení zku‰ební doby osobní ohodnocení 

Zamûstnanecké v˘hody: 
• stravování s pfiíspûvkem organizace 
• 5 t˘dnÛ dovolené 
• pfiíspûvek zamûstnavatele na penzijní pfiipoji‰tûní
• zamûstnanecké benefity

Nástup dohodou.

Kontakt: Stanislava Kalinová, personalistka
E-mail: stanislava.kalinova@dd-jablonec.cz
Tel.: 778 538 290
www: dd-jablonec.cz
V pfiípadû Va‰eho zájmu za‰lete strukturovan˘ Ïivotopis
s uvedením dosavadní praxe a motivaãní dopis. 

Domov důchodců 
Jablonecké Paseky

P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 2 0
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • LEDEN • • • 

pátek 10. 1., 20 hodin 
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ 

PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 
TECHNICKÉ

sobota 11. 1., 19.00 hodin
3. CYKLISTICKÝ BÁL

Cyklistický bál vyráží na svou třetí
etapu, aby Vám vykouzlil pořádný
úsměv na tváří. Ani letos nebudete
ochuzeni o pořádnou porci zábavy

ve formě soutěží, tomboly, 
VIP boxu, hudby a hlavně super 

atmosféry! Opět jsme si nachystali
několik novinek, které budeme

postupně odhalovat. 
Kontakt: info@cycology.cz

pátek 17. 1., 19.00 hodin
MATURITNÍ PLES
4.A RANDOVKA

pátek 24. 1., 19.00 hodin
BAYWATCH – MATURITNÍ
PLES O4.C VOŠMO A OA 

Hraje kapela Aura 
a moderuje Ondra Urban. 

Kontakt: naty.belinova@seznam.cz

sobota 25. 1., 19.00 hodn
25. PLES MĚSTA 

JABLONEC 
NAD NISOU

pátek 31. 1., 19.00 hodin
PLES JE ZÁKLAD(NY)

1. ročník legendárního 
plesu Základny

vstupné 350/300 Kč. 
Kontakt:

nikola.prochazkova4@gmail.com

• • • ÚNOR • • • 

sobota 1. 2., 19.00 hodin
BABÍ HOP 

– tradiční maškarní rej
Hraje kapela Kontakt, 

moderuje Jiřina Kořenská.
Prodej vstupenek 

od ledna 2020. 
Kontakt: 

tel. 733 643 404, 
e-mail: ivca.jbc@gmail.com

pátek 7. 2., 19.00 hodin
NOC NA OLYMPU

Maturitní ples O4.B Vošmoa
Moderuje Jakub Kotek, 

hraje Levou Rukou Band, 
afterparty na Střelnici Jablonec.

Vstupné 180/210 Kč. 
Kontakt:

maturitnipleso4.b2020@seznam.cz

sobota 8. 2., 20.00 hodin
PLES ZÁKLADNÍ 

UMĚLECKÉ ŠKOLY
V JABLONCI NAD NISOU 

K tanci a poslechu hraje 
Orchestr Ladislava Bareše.
V průběhu večera vystoupí 

také žáci, učitelé a hosté ZUŠ.
Vstupenky jsou k dispozici 

v kanceláři hlavní budovy 
školy v ulici Podhorská. 
Kontakt: info@zusjbc.cz

pátek 14. 2., 20.00 hodin
MATURITNÍ PLES

O4.D VOŠMO A OA 
Valentýnský restart = noc, 
na kterou nezapomenete! 

Moderátor a DJ Ondra Urban, 
hraje kapela Kontakt.

pátek 21. 2., 20.00 hodin
MATURITNÍ PLES 

GYMNÁZIA U BALVANU

pátek 28. 2., 20.00 hodin 
MATURTNÍ PLES
V8A GYMNÁZIA 

DR. ANTONA RANDY 

sobota 29. 2., 20.00 hodin
64. TRADIČNÍ 

RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje Bohemia Universal Band,

předprodej vstupenek 
v Optice Zemánek 

Dolní náměstí 7

• • • BŘEZEN • • • 

pátek 20. 3., 20.00 hodin
MATURITNÍ PLES
S4A GYMNÁZIA 

DR. ANTONA RANDY
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2500Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ – sleva, dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné, shrnovací,
zánovní vchod. dfiev. 90 P 10 450 Kã.

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

od ledna novû ST, âT, PÁ 15-20 hod.
Otevfieno od 22.1.2019 

Objednáváme na 31.1. na degustaci vína. 
Kavárna, vinárna, ãepované pivo.
R˘novická 31, tel. 604 404 861 

www.dverehybner.cz

NOVÉ KURZY, WORKSHOPY
A SEMINÁ¤E V EDUCE!

V únoru zaãíná jarní semestr!
SEMINÁ¤ NOVINKY 

V MZDOVÉM ÚâETNICTVÍ
WORKSHOPY P¤ÍRODNÍ KOSMETIKY:

17.00–20.00, 
termíny 17. 1., 14. 2. a 13. 3. 2020

JAZYKY: AJ, NJ, ‰panûl‰tina, ital‰tina,
francouz‰tina, ãín‰tina…

NOVÉ TERMÍNY ZAâÁTEâNÍCI 
A MÍRNù POKROâILÍ

www.educa-jbc.cz, 602 505 288, 
info@educa-jbc.cz

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou.

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 29, Jablonec n. N.

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

PVC, komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

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

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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
P¤EJE ÚSPù·N¯ NOV¯ ROK 2020 !!! 

certifikované brzdové 
centrum ATE-super ceny 

antikorozní nástfiik podvozku 
a dutin zn. DINITROL

pneuservis-pfiezouvání pneu, 
prodej nov˘ch pneu

ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 
vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami

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.

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

HLOUBKOVÉ âI·TùNÍ KOBERCÒ
A âALOUNùNÍ

Regenerace, impregnace 
a odstraÀování skvrn. âistíme také 

100% ekologick˘mi prostfiedky.
Tel.: 777 302 666

E-mail: ota@ok-uklid.cz
Web: 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

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

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

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

www.regenea.eu

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

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

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

MONTÁÎ KVALITNÍ âESKÉ 
stínící techniky Climax. 

Rolety, Ïaluzie, mark˘zy, pergoly, 
sítû proti hmyzu. 

Nezávazné nabídky a konzultace.
p.mikez@hotmail.com, 607 719 539

KOJENECKÉ CVIâENÍ 
pro dûti 3–12 mûsícÛ

v mûstské hale u pfiehrady
info: FB – For Kids Jbc

tel.: 775 081 124 – Petra Nûmcová

VANIâKOVÉ PLAVÁNÍ 
pro dûti 0–6 mûsícÛ

v pohodlí va‰eho domova
info: FB – For Kids Jbc

tel.: 775 081 124, Petra Nûmcová

Servis plastov˘ch 
oken a dvefií 
Dodávka 
a opravy 
Ïaluzií
Jifií Volek 
739 937 986

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ MECHANIZACE
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY
PILA SERVIS 
Jablonec n.N. 

ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)
PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ 

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Poskytování 
odborného poradenství 
Svazu neslyšících, nevidomých 
v Jablonci nad Nisou, 
Centrum pro zdravotně postižené 
Spolkový dům (E. Floriánové 8, 2. patro):

3. února 2020 13.00–15.00
9. března 2020 13.00–15.00

Bližší informace na tel. 731 653 100, Bc. Pauch
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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)

Komplexní 
účetní služby

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ KLIENTY

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

www.ucetnictvi-jbc.cz


