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Nenechte to jen na nás
Stará pranostika říká: únor bílý, pole sílí. Letos to
asi úplně platit nebude, jelikož dlouhodobé před-
povědi spíše hovoří o brzkém příchodu jara. Ale
nebudeme se dopředu radovat, že bychom mohli
ušetřit nějaké peníze, určené v rozpočtu na zimní
údržbu. V duchu Murphyho zákonů totiž platí, že
jakmile se člověk začne těšit, že by něco mohlo
vyjít, vše se velmi rychle změní. 

Neměnným faktem však je, že od 10. do 16. úno-
ra si v Česku připomínáme Národní týden man-
želství, k němuž se připojuje už tradičně také
Jablonec nad Nisou. Uvnitř tohoto čísla měsíčníku
najdete informace nejen k Týdnu manželství, ale
také podrobný jablonecký program, v němž se
opakují některé už tradiční akce, jako je třeba ki-
no u přehrady.

V souvislosti s Týdnem manželství, který úzce
souvisí také s rodinou a společným programem
všech jejích členů, jsem uvažoval, co všechno v Jab-
lonci mohou rodiny podnikat, kam mohou chodit,
co mohou zažívat. Přemýšlel jsem nejen o modelu
mladé rodiny s malými dětmi, ale o rodině širší,
zahrnující prarodiče. Ale i o jednotlivých věkových
kategoriích jabloneckých občanů. Co je ve městě

baví? Jaké jsou jejich možnosti? Kam chodí? A za-
stavila mě právě otázka, kam chodí. Nechci zkou-
mat nabídku kulturní stánků a restauračních za-
řízení – ty nebyly cílem mého zamyšlení. Mám na
mysli venkovní aktivity. Jablonec nepatří k měs-
tům, které mají nedostatek zelených ploch. Jsme
městem pod horami obklopeným lesy. Ale bydlí-
te-li v centru, tak jaké máte možnosti v krátkém
čase dojít do „kousku přírody“.

A napadl mě Tyršův park. V poslední době hod-
ně zatracovaný a zařazený do rizikových oblastí
z hlediska kriminality. Naši předci se před více
než stoletím velmi snažili, aby zde vznikl, aby mě-
li kde se setkávat a trávit čas. Ale zatímco park
v Nové Pasířské v těsném sousedství Tyršova si
své návštěvníky našel a je poměrně oblíbený, tak
ten Tyršův zeje víceméně prázdnotou. 

A tak jsem si řekl, pojďme tu původní myšlenku
setkávání se vzkřísit. Ale nenechte to jen na nás,
na městu, pojďte do toho aktivně s námi. Odpověď
na otázku najdete na další straně. 

Přeji vám klidný únor a třeba i trochu té sněho-
vé nadílky.

David Mánek, náměstek primátora

Jablonec nad Nisou má dva nové držitele Ceny města Pro Meritis. Stali se jimi sbormistr dětského pěveckého souboru Iuventus, gaude!
Tomáš Pospíšil a in memoriam atlet Ivan Ullsperger, za kterého převzal ocenění jeho vnuk Miroslav. Ceny předal na Novoročním koncertě
v městském divadle primátor Jiří Čeřovský. Foto Martin Kubišta

Tradiční závod Jizerská 50 se letos
jede po dvaapadesáté. Více naleznete
na 19. straně. Foto archiv J50



(2)

jablonecký měsíčník únor 2020

Minulost dlouhá 127 let
V roce 1884 mohl Okrašlovací spolek díky přís-
pěvku jablonecké městské spořitelny vykoupit
mokřinatý pozemek na levém břehu Nisy o roz-
loze 19 491 m2. Plochu postupně upravil, nechal
vysadit stromy i okrasné keře a 9. července
1893 se zbrusu nový park otevřel veřejnosti.
Během dalších let jej zkrášlily drobné plastiky
a pamětní kameny včetně znělcových „varhan“,
které dnes návštěvník většinou mine bez po-
všimnutí. Přirozený zdroj spodní vody napájel
umělé jezírko, v němž rostly lekníny a další
vodní rostliny, v zimě se na zamrzlé hladině
Jablonečané proháněly na bruslích. Nedaleko
byl postaven gloriet pro pořádání venkovních
koncertů, na které ještě dlouho po jejich skon-
čení starší generace vzpomínaly.

Na jihozápadním nároží byl 11. října 1936
odhalen památník obětí 1. světové války. Auto-
rem žulového sloupu a jeho okolí byl arch.
Alfred Wenzel, plastiky vytvořil sochař Michel
Brosik. Na zadní straně pomníku bylo připev-
něno několik tabulí s 863 jmény padlých či po-
hřešovaných Jablonečanů. Na jeho vrchol bylo
přivedeno plynové potrubí, takže při slavnost-
ních příležitostech zde bývalo možné zažeh-
nout oheň. Po 2. světové válce však muselo být
vše, co mělo něco společného s Němci, odstra-
něno. Z pomníku v parku tak zmizely desky se
jmény i některé jiné detaily. 

Další neblahou změnou prošel Tyršův park
v době, kdy se v Sadové ulici začaly stavět pa-
nelové domy počátkem 80. let minulého století.
Starý plot nahradil ten současný, jezírko pře-
stalo být přírodní, protože mělo dno z betonu,
a cestičky se zahalily asfaltem. 

Nedávná současnost
V roce 2011 se Jablonec pokusil poprvé tvář
Tyršova parku změnit k lepšímu. Společně s ve-
řejností vytvořilo město projekt, který přihlásilo
do grantové výzvy Nadace Proměny. O budoucí
podobě se zaníceně debatovalo v sokolovně,
kde se přítomní shodli bez výjimky na tom, že
chtějí park zachovat a oživit. Většina z přítom-
ných volala po prosvětlení a omlazení dřevin,
napřímení cestiček, po návratu k přírodnější-
mu rázu celého parku včetně jezírka. Shoda ta-
ké panovala v tom, že radikální změnou by mě-
ly projít toalety nebo by se měly přestěhovat
k otočce tramvaje. Mnozí zavzpomínali na tra-
diční promenádní koncerty v neděli dopoledne.
I po této formě zábavy vznikla poptávka a ná-
vrh zněl – přeměnit dosloužilou kašnu se zbyt-
ky břidlicového obkladu na vyvýšené pódium
a zázemí pro účinkující umístit do objektu
správce. Častým přáním bylo také zřídit zde
malou kavárnu. 

Město tedy podalo projekt do grantové výzvy
a v konkurenci dalších 50 měst postoupilo do
2. kola, z něhož nakonec vítězně odešly Jirásko-
vy sady v Litoměřicích. Podruhé se s aktualizo-
vaným projektem na obnovu Tyršových sadů
do podobné výzvy Nadace Proměny město při-
hlásilo o čtyři roky později. Znovu neúspěšně. 

V roce 2012 město Tyršův park upravilo. Od-
stranilo, zasypalo a zatravnilo nevyužívané je-
zírko, ošetřilo a vykácelo některé stromy, opra-
vilo dešťovou kanalizaci a vpustě v celém parku.
V roce 2013 získal park nové osvětlení, jehož
sloupy jsou nižší a intenzivněji nasvěcují ces-
tičky i tmavá zákoutí v porostu keřů. Ke 100. vý-
ročí vzniku samostatného Československa v ro-

ce 2018 Jablonec opravil Památník obětí 1. svě-
tové války z roku 1936, na který se vrátily ob-
novené pamětní desky se jmény padlých. U po-
mníku se vždy 28. října schází vedení města
a všichni, kteří si chtějí připomenout vznik sa-
mostatného československého státu. 

Společenské dění v parku
Připomínkou někdejšího lesku se staly nedělní
odpolední koncerty v rámci tehdejšího festiva-
lu Město plné tonů v roce 2014. Altán obsadili
muzikanti, diváci posedávali na lavičkách nebo
v připravených křeslech, rodiny si rozložily de-
ky na trávě, v posledních letech se popíjela ká-
va či víno z mobilních občerstvovacích stanic.
Kontinuitu přerušil rok 2019, kdy se počítalo
s rozsáhlou stavební činností v ulici Poštovní,
která by uměleckou produkci rušila. Své místo
si v parku našly také například Dny Země, kte-
ré tu pořádá DDM Vikýř, ale i oslavy 28. října,
kdy se do parku nastěhuje například vojenská
kuchyně apod. Park najednou opět sloužil
a slouží svému původnímu účelu. A slouží dobře.

(jn)

Poraďte nám!
Úspěšné kulturní a zábavné akce, které
v parku probíhají, přivedly náměstka pro
kulturu Davida Mánka na myšlenku, že by
bylo dobré tuto zahradu v centru města zno-
vu oživit a zbavit ji nálepky nebezpečného
území plného kriminálních živlů. 

„Můžeme jít různými cestami, např. do parku
posílat hlídky městské policie a na noc jej za-
mykat. Zlepšíme však jeho povědomí a vrátíme
do něj život?“ zamýšlí se náměstek Mánek, kte-
rý je přesvědčený o tom, že pouze tudy cesta
nevede. „Myslím, že oživení parku nespočívá
jen ve velké finanční injekci, ale v zapojení ko-
munity lidí. Tím, že se v něm bude stále něco
dít, že se v něm bude pohybovat množství lidí,
nebude v něm dobře těm, kteří chtějí zůstat
skrytí. Líbí se mi přímé propojení se sokolov-
nou a parkem v Nové Pasířské. Oživení vidím
nejen v měsíčních akcích, které by do parku
přilákaly veřejnost, ale i pravidelných aktivi-
tách spolků, popř. některých sportovních klubů.
Vedle toho jsme si vědomi toho, že bez drob-
ných zásahů do podoby parku to nepůjde. Ty je
však třeba provést velmi citlivě a odborně,“ vy-
světluje David Mánek a dodává: „V tomto oka-
mžiku bych však rád oslovil také veřejnost.
Zkuste se zamyslet nad tím, co by podle vás
vedlo k oživení Tyršova parku. Nehledáme ná-
vrhy na změny za velké peníze, to už tady bylo
a neosvědčilo se. Hledáme nápady, jež se v pod-
statě dají udělat za pár korun, ale je k tomu tře-
ba vaší aktivity. Podělte se s námi o své tipy.
Pomozte nám udělat z pocitově nebezpečného
území krásné místo v centru města vhodné
k relaxaci,“ vyzývá Jablonečany náměstek
David Mánek. 

Jakékoliv tipy a náměty zasílejte na adresu
ozivenityrsaku@mestojablonec.cz, která bude
otevřená do konce března. „Společně vytvoříme
burzu dobrých nápadů, nad kterými se pak se-
jdeme a zkusíme je postupně uvádět v život.
Všichni máme stejný zájem – chceme město, ve
kterém se nám bude dobře žít, ve kterém chce-
me vychovávat své děti a pracovat,“ uzavírá
David Mánek. (jn)

Mánek: Všichni máme stejný cíl,
a tím je příjemné místo k životu

Touha po krásné městské zahradě přivedla na konci 19. století jablonecký Okrašlovací spolek
k tomu, že vytvořil a v roce 1893 otevřel Tyršův park. Chodilo se sem na promenádní
koncerty, v zimě se na hladině zamrzlého jezírka bruslilo. V průběhu 127 let prošel park
mnohými, povětšinou neblahými změnami. V letech 2008 a 2012 se podle průzkumů pocitu
bezpečí občanů stal jednou z kriminálně nejrizikovějších lokalit v Jablonci nad Nisou.
Náměstek David Mánek by park rád oživil a vrátil původnímu účelu – setkávání. 

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Ulice V Aleji získá novou tvář
Jablonec nad Nisou zrekonstruuje ulici V Ale-
ji. Opravená bude komunikace i chodníky,
přibudou parkovací místa i veřejné osvětlení.
O realizaci zakázky přesahující 19 milionů
korun rozhodla rada města, hotovo bude na
podzim roku 2021. 

„Město vyhlásí výběrové řízení na zakázku,
která je věcně a časově koordinována s projek-
ty jiných investorů, a to na rekonstrukci plynu
i rekonstrukci kanalizace a vodovodu,“ říká ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr Rou-
bíček s tím, že součástí stavebních prací budou
také úpravy zeleně a především výsadba nové
stromové aleje. 

„Součástí zakázky v předpokládané hodnotě
19,4 mil. Kč bez DPH je rekonstrukce komuni-
kace, chodníků a veřejného osvětlení, výstavba
nových parkovacích stání, vodorovné a svislé
dopravní značení i úprava napojení rekonstru-
ovaných uličních vpustí v celé délce ulice

V Aleji s úpravami křižovatek postranních ulic,“
popisuje projekt Luboš Kousal z oddělení in-
vestiční výstavby jabloneckého magistrátu
a dodává, že stavba bude rozdělená do dvou
částí.

Ty budou navazovat na stavbu správců sítí,
proto je domluvený společný harmonogram.

Pokud bude přát počasí, pak od začátku února
by se měla dokončovat rekonstrukce kanaliza-
ce a vodovodu v části od ulice Pivovarská smě-
rem vzhůru až po ulici Pražskou, pak se stavba
vrátí směrem dolů a od křižovatky U Remíze
budou postupovat nahoru ulicí V Aleji až po ko-
leje s předpokládaným termínem dokončení do
července 2020. „Město by mělo zahájit rekon-
strukci ulice letos v dubnu, a to úsekem Sou-
běžná – Pivovarská s předběžným termínem
ukončení prací v polovině října,“ nastiňuje har-
monogram náměstek Roubíček. 

V roce 2021 by podle harmonogramu měl být
dokončený horní úsek ulice V Aleji od ulice
Pivovarská až po ulici Pražskou a dále město
započne s rekonstrukcí dolní části ulice od kři-
žovatky U Remízy po koleje. „Dokončení by
mělo připadnout na polovinu října 2021 a do
poloviny listopadu 2021 by se pak měla upravo-
vat zeleň, především vysazovat nová stromová
alej,“ uzavírá náměstek Petr Roubíček. (jn)

Krajští a jablonečtí radní debatovali 
o dopravě či zdravotnictví
Členové Rady Libereckého kraje a Rady sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou se sešli
na společné schůzce na jablonecké radnici. 

Kromě nového terminálu a prodloužení tram-
vajového spojení mezi Libercem a Jabloncem
nad Nisou se projednával například případný
vstup Libereckého kraje do majetkové struktu-
ry jablonecké nemocnice či záměr vybudování
nové výjezdové základny záchranné služby
v jejím areálu. Na řadu přišlo i řešení uzavírky
křižovatky Rádelský mlýn a varianty objízd-
ných tras. Z kulturních okruhů se diskuze stá-
čela k projektu Křišťálové údolí.

„Jsem rád za každé podobné setkání, kde se
hledá řešení společných problémů. Tím hlav-
ním je například spojení města Liberec a Jab-
lonec nad Nisou tramvajovou linkou. Ročně
přispíváme na její provoz 25 miliony a do bu-
doucna bychom se nebránili, kdybychom se
stali jejím objednatelem. Hovořili jsme také
o křižovatce Rádelský mlýn, kde se chystá roz-
sáhlá rekonstrukce. Základní myšlenkou je
zvýšit bezpečnost a odbourat zde křížení, které
způsobovalo dopravní nehody. Plánovaná délka
omezení dopravy na tři stavební sezony a ob-
jízdné trasy, které navrhuje Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, jsou jen těžko akcep-
tovatelné. Je jasné, že řidiči kamionů budou
mít tendenci zkrátit si cestu a některé komuni-

kace nejsou pro takovou zátěž připravené. Chci
se proto sejít s generálním ředitelem Radkem
Mátlem a pozvat i starosty a primátory dotče-
ných obcí a měst,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn by
měla začít letos v březnu a trvat zhruba do léta
roku 2022.

Stranou jednání nezůstala ani letos plánova-
ná výstavba dopravního terminálu v Jablonci,
na kterou bude město čerpat dotaci z IPRÚ
Liberec – Jablonec nad Nisou. „Je to pro nás zá-
sadní a finančně velmi náročná stavba, kterou
bychom nebyli schopní bez dotace zrealizovat.
Proto vítáme podporu kraje,“ vysvětlil jablone-
cký primátor Jiří Čeřovský.

Dalším bodem společné schůze byl případný
majetkový vstup Libereckého kraje do jablone-
cké nemocnice a nová výjezdová základna zá-
chranné služby. Současné prostory jsou nevy-
hovující, a proto se nabízí varianty vybudovat
je tzv. na zelené louce či vhodně přestavět stá-
vající komplikovaný výjezd v ulici Nemocniční
u bowlingu.

Minulý rok se dobře ujal projekt Křišťálové
údolí, proto radní Květa Vinklátová na závěr před-
ložila jabloneckým radním návrh na spolupráci
v této oblasti. Jablonec nad Nisou tím může ja-
kožto město skla a bižuterie navázat na dlouho-
letou tradici sklářství. Bižuterie má zde silnou
pozici a mohl by tu vzniknout významný a stálý
turistický produkt. V Jablonci nad Nisou by mě-
lo vzniknout jedno z center Křišťálového údolí. 

„K tomu vidíme jako vhodný objekt bývalých
a dnes nevyužitých městských lázní. Navíc
v příštím programovacím období by na rekon-
strukci kulturních památek měla být kapitola,“
říká náměstek David Mánek, který je zástup-
cem Jablonce v pracovní skupině projektu
Křišťálové údolí. Jak by měla vypadat role měs-
ta v krajském projektu, bude také ještě věcí dal-
šího jednání. Faktem je, že potenciál je velký,
centrum by pomohlo jak turistice, tak školství
i vědeckému výzkumu. „Naše představa je širší
než jen cestovní ruch. Pro Jablonec je to téma,
které chceme uchopit a dotáhnout do konce,“
doplnil Mánek. 

„Bylo to první jednání svého druhu, rozhod-
ně bylo plodné a určitě ne poslední. Otevřeli
jsme mnoho témat, naznačili základní směr
a shodli se na zásadních věcech,“ prohlásil pri-
mátor Jiří Čeřovský. (jn/ft)

Foto archiv MMJN

Foto Filip Trdla

Foto Petr Vitvar

Foto Petr Vitvar
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Hlavním důvodem realizace je odstranění ko-
lizního bodu dopravních směrů Liberec–Jab-
lonec se směry Jablonec–Liberec a Turnov–
Jablonec. K tomu dojde zřízením přímé větve
křižovatky bez kolizních bodů – větev 1. Výstav-
bou uvedené větve dojde ke změně dopravního
režimu v křižovatce, a tím k nutnosti úpravy
napojení větve A pro dopravní směr Turnov –
Jablonec nad Nisou na silnici I/65. Dále bude
zvětšen nevyhovující poloměr křižovatky, a tím
bude zvýšena maximální povolená rychlost.

Průjezdnost a objízdné trasy
Silnice I/35 Liberec – Praha bude s omezením
průjezdná v obou směrech po celou dobu vý-
stavby. Silnice I/65 bude uzavřena do zprůjezd-
nění stavby, které je plánováno v červnu 2022.
Dokončovací práce již budou probíhat za pro-
vozu i ve směru na Jablonec nad Nisou.

„Objízdné trasy jsou vedeny po komunika-
cích I. tříd, které jsou ve správě ŘSD ČR, aby-
chom krajské silnice nezatěžovali. Toto řešení
bylo v roce 2019 konzultováno na jednáních
s PČR, Magistrátem města Liberec a LK,“ říká
Nina Ledvinová tisková mluvčí ŘSD.

V současné době je zhotovitelem požádáno o vy-
dání dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR).
„V rámci schváleného DIR jsme připravení osa-
dit doplňující dopravní značení na silnicích
nižších tříd, pokud by toto bylo požadováno.
Objízdné trasy a místa, kudy doprava povede,
najdete na webových stránkách ŘSD a také
v březnovém vydání JM,“ slibuje Ledvinová.

Umístění a popis stavby
Území stavby je značně prostorově omezené,
jednak vlastní konfigurací terénu a také polo-
hou železniční trati Liberec–Turnov a vodote-
čemi řeky Mohelky a Jeřmanického potoka.
„Hlavním důvodem pro úpravu stávající křižo-
vatky je odstranění nebezpečného kolizního
místa křižujících se dopravních proudů. Proble-
matický je zejména malý poloměr směrového
oblouku na vratné větvi pro dopravní proud
Liberec – Jablonec a atypické vedení větve pro
dopravní proud Jablonec n. N.–Liberec s koliz-

ním bodem na styku s dopravním proudem
Liberec–Turnov. V tomto místě dochází často
k dopravním nehodám,“ říká tiskový mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký a dodá-
vá: „Křížení větví je nepřehledné s nevhodným
řešením stykové křižovatky, vytváří další do-
pravní závadu na ploše křižovatky.“

V rámci stavby bude provedena přeložka sil-
nice I/35 délky 685 m, čímž bude zvětšen polo-
měr směrového oblouku. Tím budou zajištěny
rozhledové poměry. „Dojde k posunu osy o 11,5 m.
Součástí přeložky jsou dva nové mosty souhrn-
né délky 13 m, součástí úprav křižovatky je vý-
stavba zárubních a opěrných zdí. Jeřmanický
potok bude přeložen v délce 54 m, dalších 152 m
bude nově zakryto. Dále bude sanováno stáva-
jící zakryté koryto v délce 106 m a otevřené ko-
ryto v délce 152 m.

Větev 1 Liberec – Jablonec nad Nisou nahra-
dí dnešní nevyhovující vratnou větev, jež má
nejmenší poloměr směrového oblouku. Ta bu-
de nahrazena přímou větví, která mostem pře-
konává přeložku I/35.

Větev 2 Jablonec nad Nisou – Turnov a větev
3 Turnov – Jablonec nad Nisou budou směrově,
výškově a šířkově upraveny.

Větev 4 Jablonec nad Nisou – Liberec je navr-
žena jako přímá s poloměrem oblouku R = 90 m.
Její realizací bude odstraněno křížení s větví
Liberec – Jablonec nad Nisou.

„Přestavba křižovatky je navržena tak, že mi-
nimalizuje zásah do okolních lesních pozemků,
nezasahuje do stávajícího koryta řeky Mohelka
a nevyžaduje demolici stávající zárubní zdi
a zásah do zalesněného svahu nad touto zdí.
Toto řešení je umožněno odsunem trasy I/35,
tedy zvětšením poloměru směrového oblouku,“
tvrdí Studecký.

Pokud by nebylo uvažováno s odsunem trasy
I/35, pak bude zásah do okolních zalesněných
svahů podstatně větší a bude nutný zásah do
koryta Mohelky s její částečnou přeložkou.
„Z těchto výše popsaných důvodů a výhod je
doporučeno realizovat přestavbu mimoúrovňo-
vé křižovatky s variantou přeložky silnice I/35
v prostoru křižovatky,“ vysvětluje Studecký.

Stav přípravy / realizace
V srpnu 2015 byla zpracována technická studie
zahrnující nové řešení křižovatky a přilehlého
úseku silnice I/35. Záměr projektu stavby byl
Centrální komisí při Ministerstvu dopravy ČR
schválen k realizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství kraj-
ského úřadu LK dne 20. 7. 2016 veřejnou vy-
hláškou rozhodl, že záměr „Silnice I/35 MÚK
Rádelský Mlýn“ nemá významný vliv na život-
ní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Územní rozhodnutí bylo vydáno 10. 11. 2017
a právní moci nabylo 16. 12. 2017.

V červnu 2018 byla odevzdána dokumentace
pro stavební povolení. V září 2018 byl vybrán
zpracovatel projektové dokumentace pro pro-
vedení stvaby (PDPS).

Dne 29. 10. 2018 byla podána žádost o staveb-
ní povolení na oddělení dopravy KÚLK (hlavní
stavba) a OŽP na MML (vodoprávka). Dne 16.
1. 2019 bylo vydáno veřejnou vyhláškou SP na
hlavní trasu. Dne 19. 2. 2019 nabylo vydané SP
právní moci. Byl zpracován koncept PDPS, který
byl 1. 3. 2019 zaslán na GŘ k připomínkování.
Po posledním jednání 5. 6. 2019 s GŘ byla upra-
vena PDPS v části zásad organizace výstavby
a dokončeny podklady k zadávací dokumentaci.

K dubnu 2019 byly uzavřeny veškeré potřebné
majetkoprávní smlouvy na stavbu. Dne 1. 8.
2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby. Od září do listopadu 2019 probíhalo
kácení lesní zeleně jako součást přípravy stave-
niště před předáním. S dopravním omezením
pro řidiče se počítá od jara 2020. V listopadu
2019 byly zveřejněny nabídky. O zakázku se
ucházelo šest zájemců. Dne 20. 12. 2019 došlo
k podpisu smlouvy s vítězným sdružením fi-
rem: Společnost ESIR (vedoucí společník: EU-
ROVIA CS, a. s., dalšími členy SaM silnice
a mosty, a. s., Integra stavby, a. s.).

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:

délka: 685 m
kategorie: S 22,5/80
plocha vozovek I/35: 14 280 m2

počet všech stavebních objektů: 30
Mostní objekty:

na hlavní trase: 1
sanace mostu: 1
nadjezdy: 1
délka/plocha mostů: 162 m / 2 523 m2

Mimoúrovňová křižovatka:
celková délka větví: 2 144 m

Protihlukové stěny:
počet: 1

Opěrné a zárubní zdi:
počet: 6 (délka: 405 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice I/65: 160 m
cyklostezky: 2 (délka: 200 m)

Přeložky inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 6

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 1 560 m3

násypy: 42 611 m3

Název stavby:
I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Místo stavby:
Liberecký kraj

Katastrální území:
Rádlo, Jeřmanice, Pelíkovice, Rychnov
u Jablonce n. N.

Druh stavby:
rekonstrukce

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Zpracovatel DÚR:
Valbek, spol. s r. o.

Zhotovitel:
Společnost ESIR

Předpokládaná cena stavby:
395 400 000 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:
408 408 000 Kč (bez DPH)

Rekonstrukce křižovatky
Rádelský Mlýn

Stavba silnice I/35 MÚK Rádelský Mlýn řeší rekonstrukci této křižovatky
a přeložku silnice I/35, která v současnosti neodpovídá potřebám silnice
pro motorová vozidla. Její tvar upravené trubky zůstal, s drobnými korekcemi
v rámci stavby Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice – Rádelský Mlýn, zachován
podle původního provedení z let 1972–1973. Křižovatka bude v rámci stavby
přestavěna na rozštěpnou. Přípravné práce budou zahájeny 2. března 2020,
naplno se začne pracovat 30. března, dokončena by měla být v červnu 2022.

Budoucí podoba křižovatky Rádelský Mlýn
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Zateplení DPS Palackého v Jablonci n. N.
V loňském roce statutární město Jablonec
nad Nisou rekonstruovalo Dům pro seniory
v Palackého ulici ve Mšeně s využitím téměř
desetimilionové dotace z Evropské unie. Cí-
lem projektu bylo zlepšit tepelně technické
vlastnosti a snížit energetickou náročnost
objektu. 

„Stavba to byla velmi rozsáhlá a technicky ná-
ročná. Zateplovala se fasáda, podlahy, střecha,
budovalo se odvětrávání s rekuperací. Nová
jsou také okna, vstupní i balkonové dveře, pro-
měnou prošly také samotné balkony,“ vyjme-
novává náměstek pro rozvoj města Petr Roubí-
ček změny, které v domě seniorů nastaly. 

Dům se 104 byty se rekonstruoval od června do
září loňského roku, celkové náklady stavby vy-
stoupaly do výše 32 mil. korun. „Prostřednic-
tvím Ministerstva životního prostředí ČR jsme
obdrželi koncem loňského roku na účet města
dotaci EU v plné možné výši, a to 9,6 mil. ko-
run. Realizovanými opatřeními se v objektu
sníží spotřeby energie o 52,34 %,“ doplňuje ve-
doucí oddělení dotací Iveta Habadová. 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Foto archiv MMJN

Hasiči mají nový technický vůz
Jablonečtí hasiči v pondělí 6. ledna slavnostně
uvedli do provozu nový technický automo-
bil TA-L1CH v barevném provedení RAL
3024. Auto je v chemickém provedení a má
zdolávat mimořádné události s výskytem
nebezpečných látek.

Slavnostní události se zúčastnil primátor statu-
tárního města Jablonec nad Nisou Jiří Čeřov-
ský, kterému byla nová chlouba jabloneckých
profíků detailně představena ředitelem Ha-
sičského záchranného sboru Luďkem Prudilem
a náměstkem ředitele pro úsek IZS a operační-
ho řízení Josefem Málkem.

Jako podvozek nového vozu byl zvolen dvou-
nápravový Iveco Daily 70C18 H New s celkovou
hmotností 7 200 kg. Obě nápravy jsou osazeny
kotoučovými brzdami, zadní je dále osazena
uzávěrkou diferenciálu. Motor o výkonu 132 kW
splňuje emisní normu Euro 6 d, převodovka je
manuální šestistupňová. Kabina je dvoumístná,
vybavená klimatizací. Ke spojení slouží analo-
gová radiostanice a digitální terminál, v dobíje-
cích úchytech je dvojice ručních svítilen do vý-
bušného prostředí. V kabině je namontována
kamera pro sledování prostoru před vozidlem
a monitor kamery pro sledování prostoru za vo-
zidlem.

Nástavba
Úložné prostory jsou vyrobeny z materiálů
s hladkým povrchem a upraveny pro samovol-
ný odtok vody. Konstruovány jsou tak, aby je
bylo možné dekontaminovat, zároveň byly pro
výrobu použity materiály, které nezadržují che-
mické látky. Nástavbu tvoří prostor s dvěma ro-
letami na každé straně a roletou v zadní části
vozidla. Nástavba je vybavena výsuvnými prv-
ky pro snadnější přístup k požárnímu příslu-
šenství. 

Další úložné prostory jsou na střeše nástavby,
kde jsou umístěny dvě hliníkové schránky
a čtyřdílný nastavovací žebřík. Všechny výsuv-
né, výklopné a otočné prvky, které při používá-
ní přesahují obrys vozidla, jsou olepeny retro
reflexními pruhy. O osvětlení bezprostředního
okolí automobilu se starají LED světlomety na
bocích a v zadní části nástavby.

Výbava
Vozidlo je vybaveno požárním příslušenstvím
pro zdolávání mimořádných událostí s výsky-
tem nebezpečných látek. Například nafukovací
dekontaminační sprchou, protichemickými
přetlakovými obleky, pneumatickými ucpávka-
mi potrubí, záchytnými plastovými nádobami,
nářadím v nejiskřivém provedení, světlometem
v provedení do výbušného prostředí, čerpad-
lem na nebezpečné látky, průmyslovým vysa-
vačem, vysokotlakým mycím zařízením, elekt-
rocentrálou a další výbavou.

TA-L1CH byl pořízen v rámci projektu Bez-
pečné pohraničí, jehož cílem je zlepšení pře-
shraniční připravenosti k provádění činností
při řešení krizových situací prostřednictvím po-
sílení spolupráce všech služeb zodpovědných
za bezpečnost v pohraniční oblasti. (lh)

■ Zprávy z magistrátu
V lesoparku Žižkův Vrch obnovují mobiliář 
Od pondělí 13. ledna se začala v lesoparku
Žižkův Vrch částečná demontáž zdejšího
mobiliáře. 

„Důvodem je postupná rekonstrukce laviček
a dalšího mobiliáře, kterou máme rozloženou
zhruba na dva roky, a spočívat bude v obnově
nátěrů a opravách poškozených částí,“ říká Jan
Čermák z oddělení správy veřejné zeleně jablo-
neckého magistrátu.

Lesopark Žižkův Vrch vznikl v rámci Integ-
rovaného plánu rozvoje města (IPRM) – zóna
Žižkův Vrch a okolí, oblast revitalizace veřej-
ných prostranství. Cílem projektu lesoparku
bylo obnovit léta zanedbávaný zpustlý park se
zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu
2009. Park byl otevřený v roce 2012.

Upozornění pro cestující a veřejnost
Zastávka městského hromadné dopravy
Janovská, Silka ve směru do Rychnova
u Jablonce nad Nisou se v pondělí 20. ledna
dočasně přemístila blíže k Janovu. Změna
platí do odvolání. 

Od pondělí 20. ledna se zastávka Janovská,
Silka ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou
přesunula o 200 metrů blíže k Janovu. Najdete
ji proti Hospůdce u Švýcar. Důvodem přemístě-
ní je oprava plynovodu. 

„U spojů, které začínají na zastávce Janovská,
Silka – ranní a vybrané víkendové spoje, se bu-
de do autobusů nastupovat přímo na obratišti,
tedy na zastávce Janovská, Silka směr Janov,“
informuje ředitel JE, a. s., Luboš Vejnar. 

(end)

Na okružní křižovatku hledají zhotovitele
Liberecký kraj pokračuje ve výběru zhotovi-
telů rekonstrukcí silnic na letošní rok. Nově
hledá firmu na výstavbu okružní křižovatky
na Ostrém rohu v Jablonci nad Nisou.

„V letošním roce plánujeme investovat do
krajských silnic z vlastního rozpočtu částku
500 milionů korun s tím, že minimálně další
půlmiliardu chceme získat z evropských dotací.
Jako každý rok usilujeme o peníze ze Státního
fondu dopravní infrastruktury," uvedl hejtman
Martin Půta. Z plánovaných akcí se Jablonce tý-
ká stavba okružní křižovatky na silnici
III/29024 Jablonec nad Nisou, Ostrý roh. Na
vybudování přilehlých chodníků a autobuso-
vých zastávek přispěje město. Předpokládané
náklady dosahují 23 milionů korun. (ft)

Foto Jiří Endler
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Odpadový Oskar za nejnižší produkci
komunálního odpadu patří Jablonci
Stejně jako v uplynulých letech přicházíme
v únorovém čísle měsíčníku s přehledem
o množství tříděného odpadu v Jablonci
nad Nisou.

V průběhu roku 2019 se vytřídilo 3 942 tun od-
padu. Jedná se zejména o odpad z barevných
kontejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výku-
pen, které jsou zapojeny do systému obce, a ze
školních sběrů.

Množství tříděného odpadu roste
Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu tvořily
největší podíl z celkového množství kovy, a to
1 447 t. Dále bylo vytříděno 1 247 t papíru, 708 t
skla a 541 t plastů.

Meziroční nárůst o 9 % byl zaznamenám
u plastů. Již dva roky se mohou do žlutých kon-
tejnerů kromě PET lahví odevzdávat též veške-
ré plasty z domácností a nápojové kartony.
Nápojové kartony (tetrapaky) tvoří necelá 2 %
obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to množ-
ství kolem 10 t ročně. Obsah žlutých kontejne-
rů se vozí na třídicí linku, kde je odpad roztří-
děn na jednotlivé komodity a následně předán
k dalšímu využití.

Nepatrně se zvýšilo i množství odevzdaného
papírového odpadu. V modrých kontejnerech
se vysbíralo přibližně stejné množství jako
v roce 2018, a sice 737 t papíru. Kromě modrých
kontejnerů se velkou měrou podílejí na celko-
vém množství papíru školní sběry. Ročně se
takto odevzdá kolem 250 tun papíru. Školní
sběry probíhají prakticky ve všech základních
a ve většině mateřských škol v Jablonci nad
Nisou. Papír lze odevzdat i ve sběrnách a vý-
kupnách, např. v ul. Belgická a Želivského, kte-
ré jsou zapojeny do systému odpadového hos-
podářství města.

Šedé kontejnery se ujaly 
„Již téměř dva roky jsou občanům města k dis-
pozici rovněž šedé kontejnery na kovy. Jsou
určeny zejména na drobný kovový odpad z do-
mácností, jako jsou plechovky od nápojů, od
potravin, zvířecí konzervy apod. V průběhu
loňského roku pořídilo město další kontejnery
na kovy a nyní se nachází na 18 stanovištích.
Množství kovového odpadu odevzdaných do še-
dých kontejnerů postupně roste,“ říká Barbora
Šnytrová, z oddělení správy veřejné zeleně.
V roce 2019 se takto vysbíralo 9 t kovů. Vzhle-
dem k celkovému množství vytříděných kovů
se jedná o nepatrné množství, ale věříme, že to-
to číslo bude i nadále stoupat. Největší podíl ko-
vového odpadu pochopitelně končí ve sběrnách
a výkupnách.

Největší nárůst byl zaznamenán u množství
odevzdaného skla, a sice o 145 t. Jednak to mů-
že být rozmístěním nových kontejnerů na sklo
na území města, ale hlavně je to dáno tím, stej-
ně jako v případě jiných komodit odpadů, že se
České republice a jejím obyvatelů daří. Kolem
30 % z celkového množství skla tvoří čiré sklo,
které lze do některých kontejnerů odevzdávat
odděleně.

Odměna za třídění – 6 milionů
Za sběr využitelných odpadů získává město od-
měnu od společnosti Eko-kom, a. s. „Za loňský
rok přesáhne výše odměny pro Jablonec 6 mil.
Kč. Tyto peníze jsou dále používány na provoz
a zkvalitňování systému třídění odpadů,“ říká
náměstek primátora Milan Kouřil, do jehož re-
sortu odpadové hospodářství patří. V průběhu
roku 2018 se na řadě míst objevily nové kontej-
nery, u některých stanovišť se zvýšila četnost
vývozů, vznikla čtyři nová stanoviště kontejne-
rů na tříděný odpad, zavedl se oddělený sběr
jedlých olejů a tuků apod. 

Odpadový Oskar
Kvůli zvyšující se životní úrovni se v roce 2019
zvýšilo i množství směsného komunálního od-
padu. V černých popelnicích a kontejnerech
skončilo v loňském roce 6 451 t odpadu. I když
množství směsného komunálního odpadu
oproti předchozímu roku o 135 t vzrostlo, patří
Jablonec k největším městům v České republi-
ce s produkcí pod 150 kg na obyvatele za rok.
Spolek Arnika udělil v loňském roce Jablonci
nad Nisou Odpadového Oskara za nejnižší pro-
dukci směsného komunálního odpadu na oby-
vatele v kategorii měst nad 5 000 obyvatel
v Libereckém kraji. Výborné výsledky má měs-
to díky dlouhodobé podpoře třídění, ale též dí-
ky tomu, že zde domácnosti platí za směsný ko-
munální odpad podle jeho skutečné produkce,
tzn. podle objemu nádoby a frekvence jejího
vývozu.

Velkoobjemový a biologický odpad
Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad
Nisou se významně podílí i velkoobjemový od-
pad, který občané odevzdají ve sběrných dvo-
rech nebo při ambulantních svozech. V uplynu-
lém roce se jednalo o 1 395 t. Nelze opomenout
ani biologicky rozložitelný odpad, který mohou
Jablonečané zdarma odevzdávat na sběrných
dvorech a při mobilních svozech. V roce 2019
množství bioodpadu činilo 409 t. Toto číslo je
díky distribuci kompostérů mezi občany, ale ta-
ké z důvodu sucha, téměř o 100 t nižší než
v předchozím roce. 

Textil a elektro zařízení
Hojně využívané jsou bílé kontejnery na použi-
tý textil, jehož množství se vyšplhalo téměř na
120 t. Aby byl přehled o množství odevzdaného
odpadu úplný, je nutno dodat, že občané odevzda-
li 26 t nebezpečného odpadu a 41 t pneumatik.

Za zmínku jistě stojí i množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. Na sběrných dvorech
bylo v uplynulém roce odevzdáno 123 t velkých
elektrospotřebičů (např. ledničky, pračky apod.),
11 t drobných elektrospotřebičů z domácností,
389 ks plochých televizorů a monitorů.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem obča-
nům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů
v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně
životního prostředí.

(bš)

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Městské lázně se musely uzavřít
Jednou za zastávek doprovodného progra-
mu Jizerská 50, respektive 50krát v sobotu
8. února, měly být také jablonecké městské
lázně. Na doporučení posudku o statice bu-
dovy je však město bylo nuceno pro veřejnost
uzavřít. 

„Program a zapojení jabloneckých firem do
představování města turistům je jistě chvály-
hodný počin, s nímž se rozhodně dá jen sou-
hlasit. Bohužel jsme nemohli slečně Strnadové
souhlas k zastávce v městských lázních kvůli
bezpečnosti dát,“ konstatuje náměstek pro eko-
nomiku a majetek města Milan Kouřil. 

Městské lázně jsou bolavým místem Jablon-
ce, který se už léta nedaří řešit. Historický ob-
jekt z let 1908-1909 láká k provozování nejrůz-
nějších akcí, avšak podle stavebního zákona
č. 183/2006 se nesmí provozovat pro jiné účely,
než pro které byl zkolaudován, a to jsou lázně. 

Od roku 2015 si město každý rok nechalo
zpracovat odbornou zprávu: statické posouzení
technického objektu (2015) a určených kon-

strukcí (2016), stavebně technický průzkum
konstrukce klenby (2017), statické posouzení
podhledu nad bazénovou halou (2018) a napo-
sledy loni pak doplňující stavebně technický
průzkum konstrukce klenby podhledu nad ba-
zénovou halou. 

„Všechny posudky odborníků na statiku se
shodly v jednom: objekt je nutné uzavřít pro
veřejnost, protože používání bazénové haly
a dalších místností v budově lázní ve stávajícím
stavu je zdraví a životu nebezpečné,“ připomí-
ná náměstek Kouřil a dodává: „Protože máme
na paměti hlavně zdraví a bezpečnost občanů
i návštěvníků města, rozhodla rada města lázně
uzavřít. Pochopitelně nám stav objektu není
lhostejný, proto hledáme možnosti k jeho vyu-
žití a zdroj financí k rekonstrukci. Jakmile jej
najdeme, budeme veřejnost bez prodlení infor-
movat.“

(jn)

Vedení města se na začátku roku potkává 
s místními organizacemi i podnikateli
Zástupci kulturních a neziskových organi-
zací, církví a podnikatelé se setkávají každý
rok na jeho počátku s vedením statutárního
města Jablonec nad Nisou. Také letos se ne-
formální schůzky odehrávaly v obřadní síni
radnice, s podnikateli se představitelé města
sešli v restauraci hotelu Rehavital.

Nejprve přivítal primátor Jiří Čeřovský a jeho
náměstci na radnici zástupce kulturních orga-
nizací, o týden později přišly na řadu neziskové
organice a zástupci církví. „Tato neformální set-
kání mě velmi potěšila. Všem jsem poděkoval
za jejich práci během uplynulého roku a popřál
jim hodně sil do roku dalšího. Jsou to taková
společenská setkání, která ale mají i lehce pra-
covní charakter. V takovém počtu se se zástup-
ci všedch těchto organizací potkáváme jednou
do roka a zjišťujeme jejich možnosti, co je pálí,
co je trápí, v čem jim můžeme jako město po-
moci, “ konstatoval primátor Čeřovský a dodal,
že na prvním místě je však ono poděkování.

„Bez jejich práce by mnoho věcí ve městě ne-
fungovalo. A podle počtu lidí, kteří si najdou
čas a pozvání přijmou, usuzuji, že si těchto set-
kání váží stejně jako my.“ 

„Práce například dobrovolníků v neziskové
sféře je v Jablonci velmi důležitá, mnohdy ne-
nahraditelná. Bez lidí, kteří částečně nebo úpl-
ně svou práci dělají dobrovolně, by v neziskové
sféře, byť ji částečně finančně podporujeme,
nebyla možné zajistit služby v takové šíři, v ja-
ké jsou poskytované. A za to jim patří dík,“ při-
dal se náměstek pro oblast humanitní a sociál-
ní David Mánek. 

„Například neziskovým, kulturním či spor-
tovním organizacím můžeme pomoci s proná-
jmem některých našich zařízení. Rozdělujeme
také finanční příspěvky a dotace na činnost,“ ří-
ká ekonomický náměstek Milan Kouřil. 

Sérii novoročních setkání završilo to s podni-
kateli na konci ledna. „Je třeba upevňovat kon-
takty a vědět, co se v Jablonci daří, jak se tu
podniká a žije. Titul Město pro byznys je zava-
zující a my mu chceme dostát. Pokud se bude
v Jablonci dobře podnikat, bude to znamenat
dobré pracovní příležitosti pro naše obyvatele,“
uzavřel Jiří Čeřovský. 

„Podnikatele na setkání jsme pak informova-
li o uzavírkách, které pravděpodobně během
stavební sezony v Jablonci přijdou, a tou nej-
větší, nejkomplikovanější a nejdelší bude stav-
ba křižovatky Rádelský mlýn,“ doplnil náměs-
tek pro rozvoj města Petr Roubíček. (jn)

Foto 3 x Radka Baloghová

Foto Graphis
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Pospíšil a Ullsperger dostali cenu Pro Meritis
Stalo se již tradicí, že v rámci Novoročního
koncertu předává jablonecký primátor pres-
tižní městskou cenu Pro Meritis. Letos pře-
dal Jiří Čeřovský ceny dvě. Jednu in memo-
riam získal jablonecký atlet Ivan Ullsperger,
druhou sbormistr Tomáš Pospíšil.

Za bývalého atleta převzal cenu jeho vnuk Miro-
slav. „Pamatuji si, že dědeček byl sportovcem
do poslední chvíle. Když už nemohl chodit,
alespoň jezdil doma na rotopedu každý den ko-
lem třiceti kilometrů,“ prozradil na oceněného
sportovce, který byl současníkem Emila Zá-
topka, vnuk Miroslav Ullsperger. 

Druhou cenu Pro Meritis převzal z rukou pri-
mátora Čeřovského pedagog jablonecké ZUŠ
a sbormistr dětského pěveckého sboru Iuven-
tus, gaude! Tomáš Pospíšil. Na otázku, zda je
práce s dětmi těžká, řekl: „Hlavně je krásná.
Děti nejsou horší, než byly dříve, jak se někdy
říká. Naopak. Práce s nimi mě stále nesmírně
těší a nabíjí. Doufám, že to tak bude dlouho.“

Cenu města Pro Meritis začal primátor udělo-
vat v roce 2012. Jejím historicky prvním držite-
lem je Václav Vostřák.

Ivan Ullsperger 
Jablonecký atlet Ivan Ullsperger se narodil
20. prosince 1931 v bulharském Svilengradu.
Jeho matka pocházela z Lublaně, otec byl Čech.
Přes slovinský Maribor, kde zahájil školní do-
cházku, a Rakousko se v roce 1944 dostal do
Jablonce nad Nisou. Inspirován knihou o Paavo
Nurmim (devět zlatých a tři stříbrné medaile na

olympijských hrách v letech 1920 až 1928) za-
čal po válce s běháním. Specializoval se na
střední a dlouhé tratě. Byl jediným českoslo-
venským běžcem, který dokázal opakovaně po-
razit Emila Zátopka v době jeho největší spor-
tovní kariéry.

Závodil za Jiskru Jablonec nad Nisou (1949–52),
ÚDA-Duklu Praha (1953–58) a LIAZ Jablonec
(1975–83). Byl držitelem československého re-
kordu v oddílové štafetě 4×1500 metrů časem
15:26,4 (1954), reprezentoval v šesti mezistát-
ních utkáních (1954–57). Všechny jeho osobní
rekordy jsou z roku 1955, kdy měl životní formu.
Zvlášť ten na „desítku“ budí respekt: 1 500 metrů
za 3:50,4 / 3 000 metrů za 8:12,8 / 5 000 m 14:09,8
/ 10 000 m 29:29,2.

Ivan Ullsperger zemřel 7. června 2017 ve vě-
ku 86 let.

Tomáš Pospíšil
Sbormistr Tomáš Pospíšil se narodil v Jablonci
nad Nisou. Po skončení docházky do základní
umělecké školy absolvoval konzervatoř v Tep-
licích, obor klavír. Poté pokračoval ve studiích
na pražské AMU, obor skladba. Již tehdy vyu-
čoval hru na klavír na jablonecké ZUŠ. Sou-
časně působil, a dosud působí, i jako varhaník
a sbormistr při chrámu Nejsvětějšího srdce Je-
žíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Ni-
sou. Je ženatý, má tři syny a jednu dceru. Letos
oslaví 45 let.

Od roku 2005 je sbormistrem dětského pě-
veckého sboru Iuventus, gaude! a čtyř jeho pří-
pravných sborů. Koncertní pěvecký sbor na

sborových olympiádách World Choir Games
získal už celkem šest zlatých a jednu stříbrnou
medaili. Dále vybojoval titul Mistra světa sbo-
rového zpěvu 2011 a absolutní vítězství v Grand
Prix 2011 v rakouském Grazu a v roce 2016
v polské Toruni. 

Za soutěžní úspěchy na sborových olympiá-
dách World Choir Games byl jmenován sbor
Iuventus, gaude! Sborem roku 2012 a v roce
2016 byl pozván k uspořádání celovečerního
koncertu na mezinárodním hudebním festivalu
Pražské jaro.

V roce 2009 byl sbor vybrán k doprovodu set-
kání papeže Benedikta XVI. s dětmi při jeho
návštěvě Prahy. V roce 2016, v rámci oslav 150.
výročí povýšení Jablonce na město, obdržel To-
máš Pospíšil cenu GRATIAS TIBI AGO.

Medaile Pro Meritis
Návrh medaile vzešel z výtvarné soutěže v roce
2009, do které 12 výtvarníků zaslalo minimálně
dva návrhy, a jejím autorem je ak. soch. Jiří
Dostál. Na přední straně je nápis PRO MERITIS
Jablonec nad Nisou se stylizovaným pohledem
na město a jeho dominanty, na zadní straně je
volný čtvercový prostor pro dorytí jména oce-
něné osoby. 

Výzva Jablonečanům
Statutární město Jablonec nad Nisou hledá ná-
vrhy osobností, které by občané nominovali na
kandidáty ocenění Pro Meritis. Své návrhy mo-
hou občané zasílat na e-mailovou adresu mate-
chova@mestojablonec.cz. (jn)

■ Novoroční koncert obrazem

Slavnostní rámec celému novoročnímu večeru dodala Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Kaspara Zehndera. „Královehra-
decká filharmonie je také už tradiční součástí slavnostního koncertu. Letos přivezla program nazvaný Tango sinfonico,“ doplnila vedoucí kanceláře
primátora Jana Matěchová s tím, že s kralovéhradeckou symfonií vystoupili také zpěvačka Analia Selis, klavírista Mariano Castro a hráč na bando-
neon Omar Massa z Argentiny. Novoroční koncert pořádá statutární město Jablonec nad Nisou v městském divadle od roku 2011.

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta

Foto 3 x Martin Kubišta
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Odstávka výtahu
v Komenského ulici
Upozorňujeme klienty Magistrátu
statutárního města Jablonec nad
Nisou, že z důvodu plánované re-
vize a generální opravy výtahu,
v budově v ul. Komenského 8, bu-
de od pondělí 17. 2. do středy 19. 2.
2020 výtah zcela mimo provoz.

K návštěvě vyšších poschodí nel-
ze použít žádné jiné zdvižné zaří-
zení, občanům tedy bude k dispo-
zici pouze schodiště.

Vozíčkáře, imobilní a hůře po-
hyblivé občany i klienty s dětský-
mi kočárky tedy prosíme, aby ke
své únorové návštěvě agend Od-
boru správního MMJN zvolili ná-
hradní termín v některém z jiných
sedmnácti úředních dnů. 

Do dubna uzavřen
jízdní pruh ulice
Janovská
Uzavírka jednoho jízdního pruhu
čeká řidiče v jablonecké ulici Ja-
novská v délce 750 metrů od křižo-
vatky s ulicí Želivského, tzv. křižo-
vatky Ostrý roh. Důvodem uzavírky,
která potrvá do konce dubna, je
havárie plynovodního vedení. Do-
pravu řídí semafory.

Turnaj ve volejbalu
sedících
Skládačky, z. s., pořádají v sobotu
1. února v jablonecké sokolovně
druhý ročník turnaje Volleyball
sitting cup 2020, ve kterém hrají
šestičlenné týmy. Hra se odehrává
v sedě dle pravidel volejbalu sedí-
cích, což je paralympijský sport. 

„Účast nám opět stejně jako
v loňském roce potvrdila česká re-
prezentace hráčů v sedícím volej-
balu. Tak, jako je u nás zvykem,
jde výtěžek na dobrou věc – po-
moc Zdeňkovi Vrábelovi,“ infor-
muje jeden z pořadatelů Štěpán

Chroustovský. Více na webové
stránce www.skladacky2015.cz.

Seminář 
pro pěstouny
V rámci Národního týdne manžel-
ství nabízí Dobrá rodina, o. p. s.,
seminář Zuzany Šípové, který pro-
běhne 15. února od 10 do 17 hodin
v Komunitním centru Ruprechtice.
Téma zní: Specifika náhradního
rodičovství a je koncipováno jak
pro pěstouny, tak pro veřejnost. Na
tento seminář je možné se hlásit
přes stránky Dobré rodiny v sekci
vzdělávání.

Výtvarná soutěž
Moje oblíbené místo
Veletrh cestovního ruchu Euro-
region Tour se koná v Libereckém
kraji po dvacáté, a to 6. a 7. března.
V jabloneckém Eurocentru se
představí nejen města, turistické
oblasti a kraje, ale i další aktéři
cestovního ruchu. V rámci akce vy-
hlašuje Liberecký kraj výtvarnou
soutěž pro děti na téma Moje oblí-
bené místo v Libereckém kraji.

„Regionální veletrh cestovního
ruchu Euroregion Tour vyhledává
čím dál víc vystavovatelů i ná-
vštěvníků. Soutěží chceme zpestřit
jeho program, a také tak trochu
donutit lidi zamyslet se nad tím,
jaká místa znají a mají ve svém
kraji rádi,“ uvedla Květa Vinklá-
tová, radní pro kulturu, památko-
vou péči a cestovní ruch Liberec-
kého kraje.

Úkolem účastníků soutěže je
ztvárnit libovolnou výtvarnou tech-
nikou na formát A4 své oblíbené
místo v Libereckém kraji, přičemž
fantazii se meze nekladou. Soutěž
je určená žákům mateřských a zá-
kladních škol ve třech kategoriích:
do šesti, jedenácti a do patnácti let.

Soutěž končí 21. února. První tři
v jednotlivých kategoriích budou
odměněni na slavnostním vyhlá-
šení 7. března v rámci veletrhu.
Více www.euroregiontour.cz.

Předškoláci se učili lyžovat na Bedřichově
I přes nepříliš kvalitní sněhové
podmínky absolvovaly děti z Ma-
teřské školy Pohoda v Jablonci
nad Nisou lyžařský výcvik. Ten
se konal na svahu SKP Maják
na Bedřichově. „Zima sice není
optimální, i tak se děti během
týdne naučily poměrně hezky
lyžovat,“ říká Pavla Macháč-
ková, ředitelka MŠ Pohoda. Děti
z tamější školky však sportují
pravidelně. „V Břízkách se účast-
níme celorepublikového pro-
jektu Děti na startu a samozřej-
mě využíváme a utužujeme
jejich zdraví v krásném pro-
středí lesa, poblíž kterého je na-
še mateřská škola, v ulici Tichá,
umístěna,“ sděluje ředitelka.

Vítání dětí
sobota 11. 1. 2020
Richard Němec, Tea Tryznová, Jo-
sef Zalabák, Attila Moc, Markéta
Pumrlová, Oliver Kafka, Anna
Kousalová, Lilith Svobodová, Vojta
Halík, Kryštof Bláha, Vojtěch Cu-
lek, Julie Červenková, Josefína
Štemberová, Adéla Pivničková,
Evelyn Landová, Filip Korbelář,
Robin Blail, Oskar Hnilička, Pro-
kop Volf, Josefína Horčičková,
Rozálie Svačinová, Kristián Pavel
Kocián, Lada Štíchová

Vzpomínáme
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 zem-
řel v požehnaném věku 92 let
Miroslav Malý. Velkou část svého
života zasvětil práci na stadionu
Střelnice, kde se jako správce jab-
loneckého oddílu LIAZ staral
o provoz atletické haly, stadionu
i hladký průběh atletických soutě-
ží. Čest jeho památce.

I přes nepříliš kvalitní sněhové pod-
mínky, které letos panují, dokázal Ski
klub Jablonec uspořádat v Břízkách
sérii závodů Poháru závodu KSL Li-
bereckého kraje. Foto Jiří Endler

Na 13. ročníku Primátorského svařáku
se vybralo rekordních 46 413 korun.
Výtěžek poputuje Oblastní charitě Li-
berec – Domovu pro matky s dětmi
v tísni. Foto Radka Baloghová

Netradiční akci viděli diváci v městské
sportovní hale. Pořadatelé představili
nové sporty teqball a walkingfootbal.
Turnaj žáků vyhráli chlapci ze ZŠ Mo-
zartova. Foto archiv Sport Jablonec

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MŠ Pohoda

Foto archiv Skládačky, z. s.
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Okrskářem roku se stal Miroslav Soukup
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský přijal ve
své pracovně Okrskáře roku 2019 Miroslava
Soukupa ze mšenského obvodního oddělení
Policie ČR. Poděkoval mu za práci a předal
drobný dárek. Přijetí se zúčastnil také ve-
doucí jabloneckého Územního odboru Pavel
Langr a tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Miroslav Soukup je prvním Okrskářem roku
LK z Jablonce nad Nisou za šest let, kdy projekt
probíhá. Cílem soutěže je snaha o intenzivnější
kontakt s občany přímo v terénu. „Pocit bezpe-
čí je pro občany velmi důležitý, i když je to hod-
nota velmi těžko měřitelná. A pokud jsou lidé,
kteří ten pocit veřejnosti přináší a dokáží účin-
ně působit i preventivně, je správné je ocenit,“
podotkl primátor Čeřovský.

„Jsem členem laické části soutěžní komise,
která jednotlivé adepty na okrskáře roku hod-
notí. Rok od roku vidíme jejich stoupající úro-

veň, ať už jde o jazykové znalosti, schopnost ko-
munikovat s veřejností či prezentovat svou prá-
ci. Zajímavé je i porovnávat způsob práce, kdy
okrsek tvoří sídliště, nebo spíše vesnický cha-
rakter území,“ konstatoval Marek Řeháček.

Držitel titulu Okrskář roku 2019 LK prap. Mi-
roslav Soukup je přesvědčený o tom, že je důle-
žité, aby občané znali svého policistu a důvěřo-
vali mu. „Vidím to i na svém kolegovi z řad
městské policie, kterého obyvatelé Mšena pro-
stě znají. Velmi dobrá spolupráce je i s ostrahou
obchodních center ve Mšeně,“ dodal Soukup.
Svůj titul získal díky tomu, že se mu v roce 2019
podařilo zmonitorovat osoby bez domova a vy-
kázat je z problematických oblastí. Zajistit, že
les, který znečistili, také uklidili. Aktualizovat
a rozšířit seznam domovních důvěrníků, mezi
kterými šířil projekt Zabezpečte se. Věnoval se
prevenci krádeží věcí z vozidel. „Ocenění si velmi
vážím a je to i hodně zavazující,“ poděkoval za
přijetí na jablonecké radnici Miroslav Soukup. 

Podle Pavla Langra z PČR soutěž okrskáře
prověří v průběhu téměř celého roku, jak se ve
svém okrsku chová, jak dobře ho zná a jaké
jsou jeho odborné kvality. (jn)

Foto Jana Fričová

Manželství může být záchrannou sítí
Národní týden manželství se v letošním roce
uskuteční v týdnu od 10. do 16. února 2020,
jeho mottem je Manželství v síti a záštitu
nad ním převzala senátorka Šárka Jelínko-
vá. Také Jablonec se k celorepublikové inici-
ativě na podporu rodin opět připojí, a to
tradičními akcemi. Nejvíce jich nabídne Jab-
líčko – centrum pro rodinu. 

Jablonecký program Týdne manželství nalez-
nete buď na webech jednotlivých organizátorů
nebo na městských stránkách v kalendáři akcí.
Ale také v tomto vydání Jabloneckého měsíční-
ku na 16. straně. „Kromě Jablíčka další velmi
aktivní organizací podporující sounáležitost ro-
din je Středisko volného času Vikýř, které při-

pravilo na 13. února od 18 hodin u přehrady
oblíbené zimní kino nebo např. Svatého Valen-
týna v Centrálu. Ten se uskuteční ve spolupráci
s obchodním centrem dne 14.února od 15 ho-
din,“ informuje Zdeňka Květová, vedoucí oddě-
lení školství jabloneckého magistrátu. 

Rovněž římskokatolická farnost se svojí mší
svatou pomodlí za jablonecké rodiny. Bohosluž-
ba proběhne v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova na Horním náměstí v pátek 14. února
od 17 hodin. „Všichni organizátoři se těší na set-
kání s jabloneckými rodinami a věří, že připra-
vené programy obohatí jejich rodinný život,“
uzavírá Květová. „Manželství pro mě přestavuje
pevné předivo vzájemných vztahů v době, kdy
vše funguje. Žádný vztah nemůže existovat bez

vzájemného spojení, propojení, bez komunikace
a vzájemné interakce. Bez přijetí toho druhého
takového, jaký je. V době, kdy manželský vztah
prochází těžkostmi, je instituce manželství i zá-
chrannou sítí,“ říká senátorka Šárka Jelínková,
která nad letošním ročníkem převzala záštitu. 

Národní týden manželství vznikl v roce 1996
ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal
v ČR a v současné době se připravuje ve více
než dvaceti dalších zemích světa. Kromě ČR se
připojila např. Austrálie, Belgie, Irská republi-
ka, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko,
Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko a USA. 

Více informací o republikové kampani a akcích:
www.tydenmanzelstvi.cz, www.facebook.com
/tydenmanzelstvi (zk)

■ Obrazem Made in Jablonec 2020

Módní přehlídka Made in Jablonec – Double Fantasy se konala 9. ledna v Eurocentru. Dvě představení navštívilo celkem 1 000 diváků
a 100 hostů a partnerů Svazu výrobců skla a bižuterie. Na přehlídce bylo představeno 61 modelů od 21 týmů ze 36 firem, škol a designérů. Foto Václav
Novotný a Helena Kočová.



(11)

jablonecký měsíčník únor 2020

Zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení
K tradičním podporám jabloneckých obyva-
tel z městského rozpočtu patří také zápujčky
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB).
Ty je možné získat také v tomto roce. Žádos-
ti je možné podávat do konce března 2020.

Aktuální informace jsou na www.mestojablo-
nec.cz v modulu Životní situace, část Finance –
zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.
„Zájemci v nich najdou přehled jednotlivých ti-
tulů zápůjček s úrokovými sazbami a dobou
splatnosti,“ vysvětluje náměstek primátora pro
finance Milan Kouřil a dodává, že formuláře
žádostí jsou k dispozici v informačním středisku
nebo ke stažení na internetové adrese města. 

„Žádosti musí být úplné a rozhodovat o nich
se bude najednou. Konečným dnem k jejich po-

dávání na magistrát je úterý 31. března 2020 do
12 hodin,“ dodává vedoucí odboru financí
Renata Vítová. O zápůjčku na opravu a rekon-
strukci nemovitostí může požádat každá fyzic-
ká a právnická osoba, která vlastní nemovitost
v katastrálních územích připadajících Jablonci
nad Nisou.

Termíny FZÚB pro rok 2020
– do konce březen 2020: příjem a doplnění ne-

úplných žádostí od žadatelů o zápůjčku
– duben 2020: hodnocení žádostí
– květen–červen 2020: uzavření smlouvy s vy-

branými žadateli, které schválí ZM
– květen–prosinec 2020: čerpání zápůjček u Ko-

merční banky, a. s., na základě předložených
faktur za provedené práce. (jn)

Dotační tituly vhodné na obnovu památek
Ministerstvo kultury (MK), odbor památko-
vé péče, vyhlásilo program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností pro rok 2020.
Vlastníci kulturních památek mohou podá-
vat žádosti prostřednictvím obecních úřadů
do 28. února. Pro rok 2020 ministerstvo pro
Jablonec nad Nisou alokovalo téměř 400 ti-
síc korun.

„Žádost o zařazení do programu Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2020 na přede-
psaných aktuálních formulářích včetně povin-
ných příloh podává vlastník na úřad příslušné
obce s rozšířenou působností do 28. února 2020.
V našem případě je to jablonecký magistrát, od-
dělení životního prostředí a památkové péče,“
říká Jakub Šrýtr s tím, že žádosti poté město
hromadně do konce března odešle na MK. „Pro
letošní rok ministerstvo pro Jablonec nad
Nisou částku ponížilo z loňských 441 tisíc na
394 tisíc korun,“ dodává Šrýtr.

Z programu MK lze získat finanční prostřed-
ky na zachování a obnovu nemovitých kultur-
ních památek, které jsou mimo památkové re-
zervace a zóny, nejsou národními kulturními
památkami a nevlastní je Česká republika. Žá-

dat je možné podat také na obnovu movité kul-
turní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, po-
kud je tato stavba kulturní památkou, a dále na
obnovu movitých kulturních památek v přípa-
dě, že se nejedná o restaurování (např. obnova
kolejových vozidel, strojů apod.). 

Podmínky a postup řešení
• zpracování projektové dokumentace k obnově 
• vydané závazné stanovisko k obnově 
• podání žádosti na Ministerstvo kultury pro-

střednictvím obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (MMJN)

• doložení požadovaných podkladů
Podpora obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností – mkcr.cz
nebo na webových stránkách města v Životních
situacích v kapitole Památková péče

Krajské dotace na památky 
Také zastupitelé Libereckého kraje schválili
program Záchrana a obnova památek v Libe-
reckém kraji na rok 2020. Žádosti do něj je
možné podávat do 3. února na krajském úřadě. 

Tento program je zaměřený na zachování
a obnovu movitých a nemovitých kulturních
památek na území Libereckého kraje a také na
restaurování kulturních památek nebo jejich
částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi. 

Zájemci o dotaci mohou svůj záměr konzul-
tovat na krajském úřadě, a to:
• 13. 1. 2020 /9–11 hodin/, KÚLK,

místnost č. 111 – přízemí
• 21. 1. 2020 /9–11 hodin/, KÚLK,

místnost č. 111 – přízemí
Individuální konzultace jsou možné kdykoli

po dohodě se správci programu. Více informací
na www.dotace.kraj-lbc.cz. (jn)

První miminko roku 2020 je Teodor
První miminko roku 2020 se narodilo 1. ledna
ve 14.23 hodin. Jmenuje se Teodor Dlouhý, váží
3,575 kg, měří 51 cm. Rodiče Alena Dlouhá
Miklóšová a Jiří Dlouhý jsou ze Stráže n. N.

Pro maminku je to již třetí dítě. Doma na bráš-
ku čekaly dvě sestry ve věku deset a třináct let.
Mladší desetiletá dcera se shodou okolností na-

rodila ve stejný den, 1. 1. 2010. První miminko
roku 2020 přivítali ve čtvrtek 2. ledna primátor
statutárního města Jablonec nad Nisou Jiří Če-
řovský, zástupci SPOZ (Sbor pro občanské zále-
žitosti) a ředitel nemocnice Vít Němeček. Pri-
mátor města předal malému Teodorovi tradičně
zlatý dukát.

„Poslední miminko roku 2019 přišlo na svět
31. 12. ve 23.31 a je to chlapeček. Celkem se na
Silvestra narodily tři děti. V roce 2019 přišlo na
svět v jablonecké porodnici 1 552 dětí, což je
o 59 dětí více, než v roce 2018. Hranice 1 500
dětí byla překročena v roce 2016 (1 580). Pod ti-
sícovku neklesl počet narozených dětí v naší
porodnici od roku 2007. Chlapců bylo loni 786
a dívek 766, dvojčat 7,“ prozradila Petra Hyb-
nerová, mluvčí jablonecké nemocnice.

Nejtěžším dítětem narozeným v loňském ro-
ce je chlapeček, který vážil 5,27 kg a měřil
56 cm. Pět dětí se narodilo mimo porodní sál,
v sanitce nebo autě, když rodiče nestihli dojet
do porodnice. Rodičce běžel pomoci buď zdra-
votnický personál z naší nemocnice, pokud by-
la maminka již v areálu, nebo zasahovala zdra-

votnická záchranná služba. Častými jmény
jsou Natálka, Rozárka, Eliška, Ema, z klučičích
jmen Adam, vrací se však jména jako František
či Antonín. Moderní se začíná stávat Stela. Na
Nový rok se v jablonecké porodnici narodil jen
Teodor. Další miminko přišlo na svět další den,
2. ledna v 7.15 hodin, a je to holčička.

(ph)

Ředitel nemocnice Vít Němeček 
blahopřeje rodičům, 

foto Petra HybnerováFoto Petra Hybnerová

Ilustrační foto
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Milion na dopravní obslužnost v kraji
Zastupitelé odsouhlasili Smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na
období 2020–2023. Jablonec se tímto zavazuje za-
platit na zajištění dopravní obslužnosti v kraji část-
ku jeden milion korun ročně.

„Výše této částky je stanovená dohodou smluvních
stran pro daný kalendářní rok jako konečná. Kraj ve
své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní
obslužnosti a zajišťuje přepravu cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou i veřejnou linkovou dopravou
a jejich propojením,“ připomíná primátor Jiří Čeřov-
ský. 

Finanční podíl na úhradu provozu tramvajové
linky
Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili Smlouvu o fi-
nanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopra-
vě pro období od ledna do června 2020. Jedná se
o finanční příspěvek města na provoz tramvajové
linky č. 11 v první polovině roku 2020, který se bu-
de rovnat částce 10,5 mil. korun.

„Zastupitelé schválili financování tramvajové linky
č. 11, a to formou kompenzace části nákladů. Tento
způsob financování je nastaven již několik let a vždy je
ošetřen smluvně pro jeden kalendářní rok,“ říká pri-
mátor Jiří Čeřovský. Tentokrát se smlouva uzavírá na
půl roku, neboť nejpozději od 1. 7. 2020 se předpoklá-
dá změna statutárního města Jablonec nad Nisou
z přispěvatele na objednatele a bude nutné uzavřít
smlouvu novou. 

Žádost o dotaci na kokonínský památník
obětem 1. světové války 
Město podá žádost do dotačního programu Minis-
terstva obrany (MO) ČR na zabezpečení péče o vá-
lečné hroby. Možný finanční příspěvek by použilo
na investiční záměr Oprava památníku obětem
1. světové války – lesopark Kokonín. Žádost musela
být ministerstvu předložena do konce ledna, v pří-
padě přidělení dotace se bude památník opravovat
v roce 2021. 

Celkový rozpočet se rovná částce 1,3 mil. korun
včetně DPH, případná dotace by mohla být 938 tisíc
korun. Památník, který se nachází na severozápadním
okraji lesoparku Kokonín, byl vytvořený na památku
místních Čechů i Němců padlých v 1. světové válce
mezi lety 1914–1918. „Jedná se o kamenný monument

na zvýšeném podstavci ze žulových desek různých
rozměrů poskládaných na sebe, který se tyčil do výšky
téměř pěti metrů. Na vrcholu byla původně žulová mí-
sa připomínající vavřínový věnec, kterou nesly čtyři
koule. Na bočních stěnách byly osazeny černé skleněné
desky se jmény padlých české i německé národnosti.
Památník byl slavnostně odhalen při slavnostním otev-
ření parku v roce 1923,“ popisuje Iveta Habadová, ve-
doucí oddělení dotací. 

V současné době je památník ve velmi špatném sta-
vu, zbyla z něj pouhá část, chybí kamenný věnec včet-
ně všech čtyř kamenných koulí, celé torzo je posprejo-
vané. 

„Záměrem města je kompletní oprava památníku,
která se týká všech kamenných prvků a plata vymeze-
ného podestovými kameny. Obnova památníku je sou-
částí rozsáhlého projektu, jehož cílem je revitalizace
lesoparku Kokonín,“ dodává Habadová. 

Šumavská škola bude mít obnovenou tělocvičnu
Jablonečtí radní schválili smlouvu o poskytnutí ú-
čelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Více
jak půl milionu z Výzvy Libereckého kraje
Programu podpory sportovní infrastruktury
Jablonec použije na realizaci projektu Modernizace
interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě. 

Celkové výdaje jsou vyčíslené na 2,6 mil. korun, dí-
ky dotaci z LK bude finanční spoluúčast města mírně
přes dva miliony korun. Po opravě bude mít tělocvična
šumavské základní školy zrekonstruované dveře
i podlahu včetně lajnování, obklady stěn a kryty radiá-
torů, ovládání oken i elektroinstalaci. V tělocvičně při-
bude deset švédských žebřin a osm basketbalových
desek s koši. (jn)

■ Krátce
Zadávací řízení je ve věstníku
V Úředním věstníku Evropské
unie (TED) je zveřejněné Oz-
námení o zahájení zadávacího
řízení na poskytování přeprav-
ních služeb ve veřejné linkové
dopravě na Jablonecku. Před-
pokládaná cena zakázky pře-
sáhne 740 milionů korun.

Předmětem veřejné zakázky je
zajistit dopravní obslužnost na
Jablonecku, tj. v územních obvo-
dech obcí Bedřichov, Jablonec
nad Nisou, Janov nad Nisou, Lu-
čany nad Nisou, Nová Ves nad Ni-
sou, Pulečný a Rychnov u Jablon-
ce nad Nisou, jež jsou členskými
obcemi Dopravního sdružení
obcí Jablonecka, a to v období od
1. 2. 2021 do 31. 1. 2031. 

Zakázka předpokládá doprav-
ní výkon v rozsahu 1 415 000 lin-
kových kilometrů v kalendářním
roce dle jízdních řádů, tj. před-
pokládaný rozsah dopravního
výkonu 14 150 000 linkových ki-
lometrů za celou dobu poskyto-
vání přepravních služeb. Před-
pokládaná hodnota zakázky bez
DPH je 742 167 500 Kč.

„Oznámení o zahájení zadáva-
cího řízení ve Věstníku veřejných
zakázek proběhlo v pondělí
13. ledna 2020. Po něm v souladu
se zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek jsme formálně za-
hájili zadávací řízení také v pro-
filu zadavatele v NEN, publikací
zadávací dokumentace,“ říká
Maroš Katkovčín z advokátní
kanceláře AGM Partners, která
má veřejnou soutěž na nového
dopravce MHD v Jablonci a ob-
cích DSOJ a celou administrati-
vu s ní spojenou na starosti.

Návštěva ve Zwickau
Primátor Jiří Čeřovský byl na
oficiální návštěvě partnerské-
ho města Zwickau. Přijal po-
zvání tamní primátorky Pii
Findeiss.

S vedením města Zwickau – pri-
mátorkou Piou Findeiss, místo-
starostkou Kathrin Köhler a místo-
starostou Berndem Meyerem – se
Jiří Čeřovský setkal nejprve na
večerním koncertě v koncertní
a plesové hale Neue Welt. 

„Slavnostní koncert vždy ote-
vírá mladý místní umělec. Tím
letos byla patnáctiletá violoncel-
listka Wiebke Mehnert, která
hrála se cvikovsko-paluenskou
filharmonií Clary Schumann,“
říká Kateřina Hujerová z kance-
láře primátora a dodává, že Če-
řovský se setkal také s bývalými
primátory města Zwickau Eich-
hornem a Vettermannem. 

„Bylo to přátelské setkání po
letech, pan Eichhorn je vášnivý
příznivec Jablonce nad Nisou
a mluví také česky,“ konstatuje
Hujerová. „Představitelé obou
měst hovořili také o společných
plánech na rok 2020, které se tý-
kají Euroregion Tour a Pod-
zimních slavností v Jablonci,“
uzavírá Kateřina Hujerová.

(jn)

Foto Karla Hackelová

Foto Karla Hackelová
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Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální
politiky?
Před rokem 2014 mě oslovilo několik politic-
kých stran a hnutí, zda bych nedala své jméno
na jejich kandidátku. I když jsem v minulosti
o politické kariéře nepřemýšlela, po dlouhém
zvážení jsem se rozhodla svým jménem podpo-
řit Hnutí ANO. V té době to bylo nové hnutí, kte-
ré usilovalo o přízeň voličů, a byl to nový svěží
vítr v politice. Kandidovala jsem ze sedmého
místa, voliči mě preferenčními hlasy posunuli
na čtvrtou pozici a já se stala zastupitelkou,
svůj post jsem následně obhájila ve volbách ná-
sledujících.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Do politiky jsem šla s vizí získat pro Kokonín
více peněz z městského rozpočtu, neboť jsem
byla přesvědčena, a stále jsem, že se v tomto
ohledu na Kokonín zapomíná. Investice do této
lokality nebyly prakticky žádné, a to se snažím
nějakým způsobem změnit. Rovněž chci získat
větší podporu města pro bižuterní průmysl, kte-
rý v Jablonci vždy hrál důležitou roli a stále je

pro město silnou reklamní značkou. Proto si
myslím, že je třeba ze strany města podporovat
tuto oblast i lidi, kteří se v tomto oboru pohy-
bují.

V roce 1996 jste si založila firmu, jaké byly
důvody?
Po rozpadu Bižuterie Preciosa, s. r. o., přišlo
o práci několik desítek lidí a mezi nimi i já. V té
době byl manžel nezaměstnaný, já bez práce,
nebylo to snadné období, jako rodina jsme teh-
dy nedosahovali ani životního minima. O to ví-
ce mě to donutilo pustit se do podnikání naplno
a v roce 1996 jsem s maminkou založila firmu
JSB Bijoux. Začátky nebyly snadné, musela
jsem si nejprve různě přivydělávat, třeba i v ta-
tínkově úklidové firmě. Postupně se firma roz-
víjela, dařilo se nám a v současné době máme
21 zaměstnanců a několik externích pracovní-
ků v domácí výrobě. 

Které období pro vás bylo nejtěžší?
Tak již zmiňované začátky a poté období, ve
kterém klesl kurz koruny. Tehdy skončilo mno-
ho zahraničních zákazníků. Další pohromou
byl a je otevřený trh s Čínou, která začala chrlit
bižuterii nevalné kvality a začala se prodávat
v obchodech různého sortimentu. My jsme
vždy dělali bižuterii kvalitní, měnit to nechce-
me ani kvůli nízkým cenám východní konku-
rence a nadále vyrábíme z kvalitního křišťálu
Preciosy a kamenů firmy Swarovski. Museli
jsme najít způsob, jak v těžké konkurenci pře-
žit a zatím se nám daří uspět, právě kvalitou.

V čem spočívá práce Svazu výrobců bižuterie?
Jsem členkou představenstva. Snažíme se zís-
kávat dotace na výstavy a propagovat jablonec-
kou bižuterie jak v České republice, tak zejmé-
na v zahraničí, a to především formou výstav
a přehlídek. Tím, že sdružujeme drobné podni-
katele máme jako celek větší šance získat od
ministerstva dotace.

Jste také aktivní v osadním výboru, čím se
zabýváte?
Mimo jiné vyhodnocujeme náměty občanů Ko-
konína, které třídíme a ty nejzajímavější a nej-
důležitější předáváme městu. V minulosti zde

byla i snaha odtrhnout Kokonín od Jablonce,
stát se městem s vlastní samosprávou. Pro
Kokonín by z toho plynuly jisté výhody, zejmé-
na vlastní rozpočet, se kterým by mohl investo-
vat do rozvoje. Ale situace se změnila. Pokud se
statutární město bude na rozvoji Kokonína více
podílet, nebude jeho odtržení třeba. V současné
době je v plánu obnova lesoparku a radioaktiv-
ního pramene, který byl v minulosti využíván
místními lázněmi. Také bychom chtěli opravit
kapličku, na níž nemá církev peníze, a mělo by
ji pak do své správy převzít město. Vše bylo do-
jednané, ale zatím to neprošlo zastupitelstvem.
Za kapličku hodlám bojovat dál. Z čeho mám
třeba radost, jsou akce, které pořádáme, jako
např. vánoční dílny s rozsvícením stromu či
tradiční silvestrovský ohňostroj (letos již 23.
ročník), na který se skládají sousedé, místní
podnikatelé, ale i přespolní.

Jste velmi vytížená, jak relaxujete?
Práce je mým koníčkem, neumím si představit,
že bych dělala něco jiného. Ovšem díky tomu,
že ve firmě mám několik zaměstnanců a obě
své děti, mohu se věnovat i dalším aktivitám.
Ráda poznávám svět, jezdím na poznávací zá-
jezdy, byla jsem např. v Peru či na Novém Zé-
landu. Nyní se chystám do Ekvádoru a na Gala-
págy. Jezdíme na vlastní pěst a díky tomu
poznáváme místní kulturu a lidi, u kterých občas
i přespáváme. Díky nim vnímám, jak si obyčej-
ní, často velmi chudí lidé váží přírody a jídla,
jak jsou pokorní i skromní a vždy se rozdělí,
byť o poslední sousto. Tři roky se věnuji také
metodě RUŠ (metoda vědomé a logické práce
s myšlenkami a emocemi; RUŠ = rychlá, účinná,
šetrná – pozn. redakce). Od doby, kdy jsem za-
čala pracovat na osobním rozvoji a zúčastnila
se prvního kurzu, mi metoda RUŠ změnila po-
hled na život. Uvědomila jsem si, že vše, co nám
vadí a co nás obtěžuje, je náš problém, který si
musíme vyřešit v sobě a nehledat viníka venku.
Chytlo mě to, během následujících dvou let
jsem si udělala certifikát a nyní mohu metodu
RUŠ předávat jako terapeutka. Jsem nadšena
výsledky svých klientů. Okrajově se zabývám
také ruskými masážemi. Držím se hesla: Každý
svého štěstí strůjcem. Především musíme mít
rádi sebe. Pokud tomu tak je, máme pak rádi
i ty ostatní. Mám lidi ráda.

Jiří Endler

Jitka Baláková
Každý svého štěstí strůjcem

■ Jitka Baláková
Narozena v Jablonci nad Nisou, absol-
ventka Gymnázia Tanvald, pracovala ve
firmách GoJa Jablonec, Jablonex, a. s.,
Preciosa, a. s. Od roku 1996 je spolu-
majitelkou firmy JSB Bijoux. Je členkou
Osadního výboru Kokonín a představenstva
Svazu výrobců bižuterie. Je vdaná, má
dvě děti, ráda cestuje, jezdí na kole, je
terapeutkou metody RUŠ. Od roku 2014
je zastupitelkou statutárního města
Jablonec nad Nisou za Hnutí ANO.

■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler

Foto archiv Jitky BalákovéFoto archiv Jitky Balákové
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Tradiční Tříkrálové zpívání zakončilo Vánoce
Kašpar, Melichar a Baltazar, tři mudrci, kte-
ré Betlémská hvězda dovedla až k novoroze-
nému Ježíškovi, aby se mu poklonili a daro-
vali zlato, kadidlo a myrhu, tedy to nejcen-
nější, co tehdejší společnost uznávala. Od té
doby patří svátek Tří králů k závěrečnému,
dvanáctému, dni Vánoc.

A to nejjímavější tříkrálové odpoledne, jaké si
jen umíte představit, připravilo i letos Městské
divadlo v Jablonci. Již podvaadvacáté se na je-
ho prknech sešly dětské sbory Jablonecka, aby
si zpěvem nejen vánočních písní připomněly
atmosféru doznívajících svátků. Zpívaly tu děti
sotva tříleté až po náctileté slečny, které se od
těch školkových let zpěvu věnovat nepřestaly.

Úvod tradičního odpoledne patřil těm ne-
jmenším, tedy dětem, které navštěvují mateřin-
ku a sdružují se v DPS Skřivánek. Caparti si
pod vedením Věry Pokorné vysloužili obrovský
aplaus. Následně se na pódiu jabloneckého di-
vadla vystřídaly děti z DPS Novovesánek se
sbormistryní Zuzanou Kubelkovou a hudebním
doprovodem Karolíny Svozilové. 

Poté přišla na řadu Písklata se sbormistryní
Dášou Vajdíkovou, DPS Fialenky s Romanou Ha-

lamovou a famózním malým bubeníkem Ond-
řejem, DPS Zvoneček a Rolnička se sbormistrem
Liborem Saskou a klavírním doprovodem Dag-
mar Hromadové a program uzavíraly děti z DPS
Vrabčata a Vrabčáci pod vedením Pavla Žura
a za hudebního doprovodu Romany Halamové.
Na každý sbor čekal pod stromečkem dáreček

a sbormistry pak diplom, který je oceněním je-
jich práce. 

Tradice Tříkrálového zpívání se v jablonec-
kém divadle těší velké oblibě, a tak jej i letos
publikum zaplnilo až po střechu. „Děti z mate-
řinky přinesly přítomným dětskou roztomilost,
Rolničky a Zvoneček to na pódiu zase nejvíc
rozjely, k čemuž jim nepochybně dopomohly
nepříliš obvyklé doprovodné hudební nástroje,
konkrétně bongo a basa, a Vrabčata s Vrabčáky
jsou zase sbory, které vsadily na typicky vánoč-
ní notu. A všechny malé zpěváčky spojila láska
k hudbě, radost a neúnavná práce sbormistrů,
kteří se jim věnují v průběhu celého roku,“ sdě-
lil Pavel Žur, sbormistr a ředitel jabloneckého
divadla.

K tradičním bodům Tříkrálového zpívání pat-
ří zcela jistě i závěrečné společné zanotování
jedné z nejstarších koled – Narodil se Kristus
Pán. A tak se kulturní stánek jako vždy rozezpí-
val do posledního hlasu. I letos se všichni spo-
lečně ohlédli za právě odcházejícími svátky tím
nejkrásnějším způsobem, v příjemné atmosfé-
ře, důstojném prostředí a v duchu původní
myšlenky Vánoc. Tedy spolu.

(ims)

Divadelní ples nabídne luxusní zážitky
Organizátoři XIV. divadelního plesu Měst-
ského divadla Jablonec nad Nisou zvolili le-
tos pro svůj tradiční ples datum 14. únor
2020, tedy den sv. Valentýna. I proto letošní
divadelní událost nese podtitul Ples zamilo-
vaných. 

Již tradičně půjde o večer nabitý nejen tancem
a dobrým jídlem, ale i řadou prvotřídních kul-
turních zážitků, na které jsme v tomto krásně
zrekonstruovaném kulturním stánku zvyklí.

A co tedy konkrétně na přítomné čeká? Swin-
govou duši potěší vždy jedinečný Jan Smig-
mátor, který se v místním divadle cítí jako do-
ma, neboť je na jabloneckých prknech, která
znamenají svět, častým hostem. 

„Své hlasy rozezní i malá velká zpěvačka
Magda Malá a její zhruba o metr vyšší kolega
Bohuš Matuš, objeví se Anna Julie Slováčková
či Milan Šatník. Ohebnost svého těla předvede
hadí muž Ludvík Berousek a k tanci a poslechu

zahraje oblíbený liberecký Big O’Band Marka
Ottla,“ zmiňuje hosty večera ředitel jablonecké-
ho divadla Pavel Žur.

Jelikož se tento prestižní ples koná v již zmi-
ňovaném datu 14. února, připravili si organizá-
toři pro přítomné valentýnské překvapení.
„Tím bude módní přehlídka známé ruské návr-
hářky Olgy Rusákové a dokonalé taneční umě-
ní předvede Marek Dědík, známý a oblíbený
několikanásobný účastník soutěže Star Dance,“
odhaluje program Žur.

V ceně vstupného je zahrnut slavností přípi-
tek a celovečerní menu formou bufetu, chybět
nebude bohatá tombola. „Těm, kteří se našeho
divadelního plesu již v minulých letech zúčast-
nili, je obrázek vyšňořeného secesního stánku
plného krásných melodií, dobrého jídla a pití
znám, pro ty, kteří se letos zúčastní poprvé, to
bude úchvatná podívaná a zážitek. A když k to-
mu připočteme do puntíku vyšperkovaný pro-
gram, půjde pro všechny zcela jistě o událost,
na níž budeme dlouho vzpomínat,“ myslí si ře-
ditel jabloneckého divadla. 

(ims, end)

V únoru v kinech najdete zábavu i poučení 
Únorový program jabloneckých kin přinese
nejrůznější typy akcí od zajímavé výstavy
přes koncert po šokující dokument o zneuží-
vání dětí na internetu.

Od pondělí 3. února se mohou návštěvníci kina
Radnice těšit na novou výstavu v dolním foyer
kina pořádanou jabloneckým střediskem Ju-
náka k 30. výročí svobodného skautingu v Jab-
lonci nad Nisou. Vždy půl hodiny před promítá-
ním se mohou diváci zastavit nad fotografiemi
a dalšími archivními materiály, nejen děti jistě
bude zajímat autentický podsadový stan. Vý-
stava představí novodobou historii jablonec-
kého skautingu a třeba přiláká i nové zájemce
o členství. Smysluplné trávení volného času je
totiž tou nejlepší prevencí negativních jevů. 

„Třeba těch, co číhají na sociálních sítích. To,
že jejich závažnost není dobré podceňovat a že
realita je ještě horší, než si mnozí myslíme,

ukazuje nový dokument V síti v koprodukci
České televize. Celovečerní dokumentární film
V síti Víta Klusáka a Barbory Chalupové nalé-
havým způsobem otevírá doposud tabuizované

téma zneužívání dětí na internetu,“ říká Petra
Handlířová z Jabloneckých kin. Hlavní linka fil-
mu sleduje radikální psychosociální experi-
ment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím
se v online prostoru potýkají děti ve věku 11–13
let. Do kin jde snímek 27. února a jablonečtí žá-
ci se mohou těšit na speciální promítání s bese-
dou s tvůrci a protagonisty. 

Odlehčené téma přinese v pátek 21. února
v kině Junior mimořádný komponovaný pro-
gram. Bluesman je dokument o Peteru Jurko-
vičovi, českém výrobci elektrických kytar, na
které hrají i Billy Gibbons ze ZZ TOP nebo Eric
Clapton. Po projekci proběhne výstava Jurko-
vičových kytar, debata s tvůrci a bluesový kon-
cert v podání kapely Marcus Jurkovič & Motion
Food s hosty. Vstupenky je možné zakoupit
v on-line předprodeji i v pokladnách kin a Euro-
centra.

(ph)

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Foto Martin Kubišta

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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■ Obrazem Jablonecká hala 2020

V sobotu 18. ledna se v atletické hale konal 48. ročník mezinárodního halového mítinku Jablonecká hala 2020. Pořadatelé z atletického
oddílu TJ LIAZ Jablonec připravili pro účastníky výborné podmínky. Závodníci z 12 zemí Evropy a světa se jim odměnili kvalitními výkony, což po-
tvrdili také vytvořením dvaceti osobních rekordů. Ani letos nechyběly závody žactva. Foto Václav Novotný

Galavečer bojových sportů opět zaplní halu 
Po roce se do Jablonce opět vrací Iron Fight
Night, galavečer profesionálních bojových
sportů, který každým rokem táhne čím dál
více fanoušků a rozhodně má co nabídnout.
Letos se jedná už o 5. ročník, akce se usku-
teční 13. února od 19 hodin na tradičním
místě v jablonecké městské hale.

Opět se představí svěřenci Aloise Škeříka z do-
mácího klubu Iron Fighters, kteří nastoupí pro-
ti zápasníkům českých i zahraničních klubů.
Bojovat se bude podle pravidel K1, MMA a kla-
sického boxu. „Na galavečeru budou k vidění
zkušení zápasníci světového formátu i mladé
vycházející hvězdy klubu, těšit se můžeme na
Martina Valentu, Georgije Fibicha, Michaelu
Kerlehovou, Jakuba Bakeše, Petra Kareše a dal-
ší,“ zmiňuje jména bojovníků trenér Alois Ške-
řík.

Mimo jiné uvidí diváci dva zápasy v K1 v ma-
lých rukavicích (na MMA), což zaručeně zved-
ne atraktivitu samotných zápasů. Jedním
z těchto zápasů je duel tančícího Rusa Georgije
Fibicha, který se utká se slovenským Ivanem
Bartekem. „Netřeba více prezentovat, zápas
těchto supertěžkých vah v malých rukavicích je
jistotou, že fight tady končit na body určitě ne-
bude,“ upozorňuje Škeřík. V další duelu na-

stoupí domácí šampionka Michaela Kerlehová,
která si svou premiéru v malých rukavicích od-
byla už v prosinci na XFN! „Soupeřkou bude
Samin Kamal Beik z Itálie, která si už od pohle-
du pro prohru rozhodně nejede. Stejně tak
Michaela hodlá vítězství udržet v Čechách,“
tvrdí její trenér.

Profesionální zápasy v ringu samy o sobě vy-
žadují dlouhodobou přípravu, odříkání, diety,
tvrdý režim a pokud je zápasník zároveň i je-

den z pořadatelů, tak i určitý obdiv. Tímto zá-
pasníkem není nikdo jiný než Martin Valenta,
který se doma utká se zkušenějším Janem
Blažkem v disciplíně K1. 

Vycházející hvězdu a budoucí naději klubu
Jakuba Bakeše čeká rovněž zkušenější a těžký
soupeř Ivo Zedníček. Jakub je reprezentantem
ČR, několikanásobný mistr republiky a vítěz
světových pohárů. Tohle bude válka, to je zaru-
čeno. 

Mimo těchto jmen se na galavečeru představí
i mladé „pušky“. „Idejí našeho klubu Iron Fight
Night je vytvořit mladým nadějným sportov-
cům podmínky pro jejich kariérní růst,“ vysvět-
luje Škeřík.

Jedním z těchto sportovců je Denys Klust, za-
čínající zápasník s velkým potenciálem dokrá-
čet hodně daleko. Dalším svěřencem Aloise
Škeříka je Viktor Beran, který vzbudil zájem už
na loňském IFN, kdy jeho zápas vyvolal velmi
pozitivní ohlasy fanoušků. Akce slibuje řadu
zajímavých zápasů, kde ani jeden fight nebude
zadarmo. 

Pořadatelé letošní ročník stylizovali do Bon-
dovky Casino Royale a dávají tak divákům
možnost se slavnostně obléknout. Vstupenky na
IFN stojí 300 Kč v předprodeji nebo 350 Kč na
místě. (end, aš)

Skoumalovky zazní v Klubu Na Rampě
Klub Na Rampě klade důraz na pestrost hu-
debních žánrů, živost, klasické i nové hu-
dební proudy a podporu autorského hraní.
Věříme, že s námi se ani letos nudit nebude-
te!

Našlapaný únorový program odstartuje legen-
da čs. bigbeatu – Luboš Andršt s kapelou Ener-
git, Jejími řadami prošly takové osobnosti tu-
zemské scény, jako Vladimír Mišík, Vladimír
Padrůněk nebo Emil Viklický. Energit, který se
v 70. letech stal spolu s Jazz Q základním pilí-
řem tuzemské jazz rockové scény, vystupuje
nyní ve složení Luboš Andršt – kytara, Jiří Ze-
lenka – bicí, Guma Kulhánek – basa a Jan Ho-
leček – klávesy. 

„Kdo má rád chytré a originálně vtipné texty,
neměl by si nechat ujít koncert charismatické
jihomoravské party Jananas,“ říká o kapele
Milena Bauerová, dramaturgyně Klubu Na
Rampě. 

Bigbeatová blues-rocková pecka z Dánska –
Blindstone – to rozjede na Rampě 13. února,
den nato zavzpomínáme na skladatele Petra
Skoumala těmi nejlepšími ze „Skoumalovek“
v podání Olina Nejezchleby a dalších výbor-

ných muzikantů, někdejších Skoumalových
spoluhráčů. 

„Českou nezávislou scénu představí dívčí
progresivní melodická čtveřice Collectors a no-
vodobí následníci Psích vojáků, kapela Furt
Rovně,“ zmiňuje další pecku únorového pro-
gramu Radka Pospíšilová, asistentka dramatur-
gyně. 

Domácí hudební produkce bude pokračovat
i v druhé půlce února. Premiéru budou mít
v jabloneckému klubu se svou show nadčasoví
Bert & Friends, které podpoří syrová indie – fol-
ková kapela emozpěv. Tento víkend doplní re-
gresivní kavárenský funk v podání jablonec-
kých Dpos Triou a alternativní rock z Valmezu
– Drtikol. Poslední únorový pátek vystoupí žena
mnoha tváří, divoká i křehká, něžná i metalová
Vladivojna La Chia za doprovodu akustického
čtyřtria. Předskočí jim zajímavý liberecký au-
dio-vizuální projekt Marvan/Odvárka & Stian-
ko. (mb, rp)

Foto archiv Klubu Na Rampě

Foto archiv Aloise Škeříka
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

4. 2. a 18. 2. /úterý/ 14.00 hodin
KLENOTY BAROKNÍHO
SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Úvodní hodina nového přednáškového
semestru Virtuální univerzity třetího
věku.

4. 2. /úterý/ 17.00 hodin
SOPKY NA MARSU
Astronomické okénko Martina Gembece.

11. 2. /úterý/ 14.00 hodin
PRAŽSKÝ HRAD A TROJSKÝ ZÁMEK
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

11. 2. /úterý/ 17.00 hodin
KLÁRA MANDAUSOVÁ
„O věcech, které se nevejdou do časo-
pisů, píšu v knížkách.“ Česká novinář-
ka, editorka, redaktorka a spisovatelka
představí nejen svoji novou knihu –
Holky to někdy nemaj lehký.

17. 2. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – ŽURNALISTA
NEBO NOVINÁŘ?
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

18. 2. /úterý/ 14.00 hodin
KLENOTY BAROKNÍHO
SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Druhá hodina nového přednáškového
semestru Virtuální univerzity třetího
věku.

18. 2. /úterý/ 17.00 hodin
POLSKÉ PODKRKONOŠÍ 2
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

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

25. 2. /úterý/ 17.00 hodin
KRAJINNÉ PARKY A ZAHRADY
HORNÍ A DOLNÍ LUŽICE
Vyprávění v podání Jany Vančatové.

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 n. N.

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

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

7. 2. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KOJENÍ 
Kurz s porodní asistentkou, 
informace: Radka Velová, e-mail: 
porad2@seznam.cz, tel. 775 949 196.

8. 2. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře akce se koná ve
spolupráci s HC Jablonec nad Nisou,
děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
pouhých 50 Kč, informace Pavel Dostál.

8.-9. 2. 
SOUSTŘEDĚNÍ – KAPELA
MARKÉTA POLÁKOVÁ
Hudební soustředění, bližší informace:
Barbora Formanová.

6. a 7. 2., 13. a 14. 2., 20. a 21. 2., 
27. a 28. 2. /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, e-mail: zajicova@vikyr.cz.

10. 2. /pondělí/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO
JAZYKA
Koná se v prostorách DDM Vikýře,
bližší informace: Pavla Svoboda

13. 2. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ZIMNÍ KINO U PŘEHRADY
Netradiční zážitek a oslava svátku za-
milovaných v předvečer sv. Valentýna.
Letní kino v mrazivém zimním podve-
čeru u přehrady pod prutem s horkým
svařákem (pro děti nealko). Stačí si za-
koupit svařák za 50 Kč – projekce fil-
mu je k zakoupenému občerstvení
ZDARMA. Rezervace voucherů na sva-
řák a blokace místa k sezení možná.
Informace: Martina Šípková.

14. 2. /pátek/ 18.00–22.000 hodin
ŠITÍ SE ZAŠÍWÁRNOU
Přihlášky a informace: Martina Šípková

15. 2. /sobota/ 8.30 do 16.30 hodin
ZPĚVÁČCI
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, startovné i vstupné 50 Kč,
přihlášky a informace do 10. 2.,
Barbora Formanová.

16. 2. /neděle/
IRSKÝ STEP – SOUSTŘEDĚNÍ
Přihlášky a informace: Alena Francová

17. 2. /pondělí/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO
JAZYKA
Koná se v prostorách DDM Vikýř, 
bližší informace: Pavla Svoboda.

26. 2. /středa/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA ZE ZEMĚPISU
Koná se v Gymnáziu Dr. Randy, 
bližší informace: Pavla Svoboda.

28. 2. /pátek/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA – CHEMIE
Koná se v ZŠ Pasířská, bližší
informace: Pavla Svoboda.

JARNÍ PRÁZDNINY 9.–15. 3. 2020

9.–15. 3.
POBYTOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY
NA HORÁCH
Pobytová akce v rámci jarních prázd-
nin, kdy účastníky čeká celopobytová
hra, zimní radovánky se sněhem 
i bez něj, procházky do okolí. 
Bližší informace, A. Tauchmanová.

8.–13. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 
V POLSKU
Pojeďte s námi za teplou vodou, i když
venku mrzne. Akce je prioritně určena
pro rodiny s dětmi. Informace
a přihlášky M. Šípková.

8.–13. 3.
PRÁZDNINOVÝ DEN VE VIKÝŘI
PRO HANDICAPOVANÉ
Tradiční prázdninová akce s tvořivou
dílnou, pohybem a spoustou další zá-
bavy. Informace a přihlášky I. Literová

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

3.–28. 2. /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.

4. 2. /úterý/ 10.00–14.00 hodin
POVÁNOČNÍ SWAP A DĚTSKÝ
BAZÁREK
SWAP je anglický výraz pro vzájem-
nou výměnu a v našem překladu:
Přinesu všechno, co se mi nehodí,
a odnesu si samé parádní kousky.
Vstup pro prodávající 100 Kč.

5. 2. /středa/ 11.00–13.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady? Přijďte
se poradit k nám. V rámci Týdne man-
želství vhodné i pro páry.

10.–16. 2. 
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

11. 2. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
JSOU PRO VÁS FINANCE SVÁREM
VE VZTAHU?
Potřebujete řešit cokoli kolem financí,
dříve, než dojde k jakékoliv krizi?
Akce se týká především členů klubu
Jablíčka. Hlaste se předem.

12. 2. /středa/ 10.00–15.00 hodin
CHCETE UDĚLAT RADOST
DÁRKEM Z LÁSKY? 
Přijďte projevit svou vděčnost své
nejbližší milované osobě a věnujte čas
a prostor výrobě dárku nabitého
láskou. Hlaste se předem. 
Cena 350 Kč včetně materiálu.

13. 2. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
CHCETE PRACOVAT NA SVÉM
VZTAHU?
Jak na spokojený vztah z hlediska 
rodinného systému? Velkým přínosem
pro vás v této oblasti je František, 
který vám s lehkostí ukáže funkčnost
vašeho systému. Cena 200 Kč.

14. 2. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
ŘEŠÍTE NEŘEŠITELNÉ?
Cítíte, že je čas na změnu a nevíte jak?
Máte s partnerem těžkosti a může být
vaše volba lehkost ve vašem vztahu?
Můžete nyní uznat, že máte sílu na
změnu k lepšímu? Jednotlivec 350 Kč
a cena za pár 400 Kč. Možnost dlouho-
dobého individuálního programu.

17. 2. /pondělí/ 10.00–15.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA PRO
NEJMENŠÍ
Výtvarná dílnička pro nejmenší zamě-
řená na téma měsíce, a to je láska.

18. 2. /úterý/ 10.00–11.30 hodin
ROZVÍJEJTE SVÉ DĚTI HRANÍM
Dopřejete svým dětem během hraní
rozvíjet jejich dovednosti a objevovat
nové možnosti? Přijďte se dozvědět, jak
hraním vyplnit nejen volný čas a co
všechno to vašim dětem může přinést?

24. 2. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRAKTICKÁ SEBEOBRANA PRO
ŽENY
Volné pokračování velmi přínosné
teoretické části v oblasti sebeobrany.
Přijďte si vyzkoušet základní techniky,
které vám pomohou ubránit se
v krizové situaci. S sebou si přineste
pohodlné oblečení k volnému pohybu.
Cena 100 Kč.

25. 2. /úterý/ 10.00–11.30 hodin
KOSMETIKA ROSE
Povídání na téma, co je nejlepší pro
mou pleť, s kosmetičkou Gábinou,
která pro vás má další bonusy, tedy
pokud jste členy klubu Jablíčka.

26. 2. /středa/ 9.00–14.00 hodin
CHCETE ZKUSIT NĚCO NOVÉHO?
Od února každou poslední středu
v měsíci máte možnost vyzkoušet 
za dobrovolný příspěvek jiný úhel 
pohledu na vaše problémy s metodou
ACCESS BARS (ceny sezení se
pohybují od 1 500 Kč). 
Nutné telefonické objednání. 

29. 2. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
KARNEVAL V JABLÍČKU
Přijďte si s dětmi užít zábavné odpo-
ledne plné her, hudby a soutěží, kde
oceníme kreativitu vašich masek.
Lístky v prodeji od 20. 1. do 14. 2.,
vstrupné 45 Kč za dítě a 15 Kč za do-
provod.

■ 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.

13. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VERNISÁŽ

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

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.

Lindy Hop je swing

19. 2. /středa/ 18.00 hodin – klub Woko Jablonec
Jablonecký taneční klub D..Swing pořádá již čtvrtým rokem kurzy
swingových tanců, jako je například Lindy Hop nebo Charleston.
Taneční kurz pro začátečníky zahajuje 19. února v 18.00 v klubu Woko.
Informace o chystaném kurzu si můžete vyžádat na e-mailové adrese
info@dswing.cz, případně se rovnou přihlásit na prihlasky @dswing.cz.

Foto archiv Lindy Hop
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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.

KICK BOX
13. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
IRON FIGHT NIGHT 4
Tradiční noc bojovníků. Bližší informace
na 19. straně a na www.iron-fn.cz.

FOTBAL
www.fkjablonec.cz

1. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Klání ročníku 2013 a 2012. 
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

2. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Klání ročníku 2009. 
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

15. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Klání ročníku 2011 a 2010. 
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

22. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Klání ročníku 2013 a 2012. 
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz

7. 2. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC
– FK KLADNO
II. liga západ, centrkurt.

21. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC RAPID ÚSTÍ N. L.
II. liga západ, centrkurt. 

28. 2. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC
– MALIBU MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt. 

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz

15. 2. /neděle/ 18.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC ČESKÁ LÍPA
Divize mužů, pořádá Florbal 
Jablonec n. N., z. s., centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
www.sokoljablonec.cz

23. 2. /neděle/ 9.00 hodin
SEVEROČESKÁ - LIGA I.
Závod v moderní gymnastice – ČSMG
– Oblast Severočeská – LIGA I, 
pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N. 

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

1. 2. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ JABLONEX JABLONEC N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

1. 2. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
– TJ VYSOKÉ N. J.
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

8. 2. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– ČERVENÝ KOSTELEC
II. liga žen, kurt č. 4.

15. 2. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

15. 2. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

22. 2. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

29. 2. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MLÁDEŽE – MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurt č. 1–3.

15. 2. /sobota/ 9.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– VRTULE FRÝDLANT
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

22. 2. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ SLOVAN VARNSDORF B
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

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

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

1. 2. /sobota/ 10.00 hodin
SPOLEČNÉ PŘEBORY
KRÁLOVEHRADECKÉHO
A LIBERECKÉHO KRAJE
Závody v kategorii juniorů a dorost po-
řádá atletický oddíl TJ LIAZ ve spolu-
práci s KAS Liberec a Hradec Králové.

2. 2. /sobota/ 10.00 hodin
SPOLEČNÉ PŘEBORY
KRÁLOVEHRADECKÉHO
A LIBERECKÉHO KRAJE
Společné přebory krajů Hradec
Králové a Liberec v kategorii staršího
žactva pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
ve spolupráci s KAS Liberec a Hradec
Králové.

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

12. 2. /středa/ 16.30 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní závody, plnění limitů
pro čast na MČR. 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

15. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA
V BĚHU NA 3 000 M + PŘEBOR
LIBERECKÉHO KRAJE
Pořádá Spolek přátel běhu ve spolu-
práci s AO TJ LIAZ Jablonec.

16. 2. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
Mladší žactvo. Pořadatel AO TJ LIAZ
Jablonec z pověření Libereckého
atletického svazu.

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

22. 2. /sobota/ 9.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
Nejmladší žactvo. 
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec z pověřen

23. 2. /neděle/ 10.00 hodin
MČR V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH
VETERÁNŮ 2020
Z pověření Českého atletického svazu
technicky zajišťuje atletický klub
AC Slovan Liberec, z. s.

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

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz

17. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC PŘÍBRAM
FORTUNA : LIGA, 21. kolo.

29. 2. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – FC VIKTORIE PLZEŇ
FORTUNA : LIGA, 23. kolo. 
Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit. 

■ Městský zimní
stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N.,
tel. 483 310 242, e-mail: 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

HOKEJ
www.hcvlci.cz

12. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC TRUTNOV
II. liga muži.

19. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC DĚČÍN
II. liga muži.

26. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC BÍLINA
II. liga muži.

■ Fotbalový areál 
Břízky
Přípravná utkání na umělé trávě

1. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC B – FK VELKÉ HAMRY

8. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC B – FK VARNSDORF

15. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC B – AC SPARTA PRAHA

22. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC B – SK SLAVIE PRAHA

■ TJ Sokol
Jablonec n. N.
Fügnerova 5, Jablonec n. N.,
tel. 728 761 563, 604 647 315
Přesný rozvrh je uveřejněn ve vývěsce
sokolovny, přihlášky přímo před lekcí

Rodiče s dětmi /od 2 let/
Úterý 9.30–10.30 hodin
Čtvrtek 15.30–16.30 hodin

Předškoláci a školáci /4–8 let/
Čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Parkour starší žactvo /9–11 let/
Středa 15.00–16.00 hodin

Parkour mladší žactvo /6–8 let/
Středa 16.00–17.00 hodin

Ženy seniorky – zdravotní cvičení
Pondělí 9.30–10.30 hodin
Čtvrtek 9.30–10.30 hodin

1. 2. /sobota/ 9.30 hodin
VOLLEYBALL SITTING CUP 2020 
Turnaj šesti člených volejbalových
týmů ve volejbalu sedících, za účasti
českého reprezentační týmu handica-
povaných sportovců. 
Pořádá Skládačky, z. s. Patronem
2. ročníku je Zdeněk Vrábel z Mladé
Boleslavi. Více www.skladacky.cz

■ Lyžařský areál
Břízky
Lyžařské kolečko Ski klub Jablonec
www.skiklubjablonec.cz, 
www.facebook.com/JabloneckeKolecko/
Otevřen denně, sportovní areál s asfal-
tovým kolečkem v zimě využívaný jako
běžkařská trať v rozsahu 3,6 km, po
setmění areál osvětlený, 2 km stop
včetně stadionu se uměle zasněžují
(využití omezené v případě konání
závodů), v těsné blízkosti se nachází
biatlonová střelnice.

8.–23. 2. 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
Pět dnů a dva víkendy na akreditovaném
kurzu pro budoucí zdravotníky na tá-
borech, pedagogy, kteří jezdí s dětmi na
výlety, a instruktory dětských skupin.
Přihlášky on-line www.cck-jablonec.cz

19. 2. /středa/ 
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku.

Přihlášky předem na webu 
www.cck-jablonec.cz

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

4. 2. /úterý/ 17.00 hodin
JAK ŠUMÍ LES
Vernisáž výstavy výtvarného oboru,
pobočka Rychnov u Jablonce nad
Nisou. Výstavní síň městského úřadu,
Rychnov.

6. 2. /čtvrtek/ 17.30 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

8. 2. /sobota/ 20.00 hodin
PLES ZUŠ 
Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ,
Taneční obor ZUŠ. Velký taneční
orchestr Ladislava Bareše. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.

12. 2. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

■ Kostel Povýšení
sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n.
Nisou, tel.: 731 260 051, e-mail:
karel.kolacek@starokatolici.cz,
www.starokatolici-jablonec.cz.

22. 2. /sobota/ 14.00 hodin
MASOPUSTNÍ VYHRÁVÁNÍ
Varhaník Petr Tomeš a Sbor
dobrovolných muzikantů.
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■ Z knihovny 
Roman Karpaš, 
Petr Freiwillig a kolektiv:
Jizerské hory – 4. díl
O historii a umění do roku 1813.
Nakladatelství Roman Karpaš RK
vydalo koncem loňského roku
podrobně zpracovanou publi-
kaci, která navazuje obsahem
i vnější úpravou na předchozí
díly edice, jež byly věnovány pří-
rodě. „Kniha začíná další řadu
svazků zabývajících se tento-
krát historií, kulturou, uměním
a společenskou tematikou v nej-
širším slova smyslu. Novinka
ve fondu naší studovny bude
zajímavá především pro příz-
nivce Jizerských hor a určitě
vyvolá zájem lidí na obou stra-
nách hranice o své sousedy,“
říká o knize Alena Rozkovcová,
vedoucí studovny Městské kni-
hovny v Jablonci nad Nisou.
Autoři publikace věří, že napo-
může k prohloubení kladného
vztahu k tomuto malému, ale
krásnému pohoří. Kniha je do-
plněna bohatým obrazovým
materiálem.

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

■ Krátce 
Jizerská 50 – doprava MHD
Ve dnech 8. a 9. února 2020 bu-
de zajištěna přepravu účastníků
a diváků Jizerské 50 posílenými
pravidelnými linkami z Jablonce
nad Nisou do Bedřichova a zpět.
Spojení Jablonce n. N. s Bedři-
chovem bude zajištěno běžnou
autobusovou linkou MHD č. 101
tak, že v době konání akce bu-
dou do Bedřichova zajíždět i vy-
brané spoje, které běžně končí
v Janově, případně budou pravi-
delné spoje posilovány.

Sobota 8. 2.
Z Jablonce nad Nisou (zastáv-
ka Pražská) – v 6.11, 6.41, 7.11,
7.41, 8.11, 8.41, 9.11 a dále dle
jízdního řádu linky MHD č. 101.
Z Bedřichova – dle jízdního řá-
du linky č. 101 a dále v 11.41,
12.11, 12.41, 13.11, 13.41, 14.11,
15.11, 15.41, 16.11, 16.41, 17.41,
18.41, 20.41 a 23.17.

Neděle 9. 2.
Z Jablonce nad Nisou (zastáv-
ka Pražská) – v 6.11, 6.41, 6.56,
7.11, 7.27, 7.41, 8.11, 8.41, 9.11
a dále dle jízdního řádu linky
MHD č. 101.
Z Bedřichova – dle jízdního řá-
du linky č. 101 a dále v 11.41,
12.11, 12.41, 13.11, 13.41, 14.11,
14.41, 15.11, 15.41, 16.11, 16.41,
17.41, 18.41, 20.41 a 23.17.

Pracovat u hasičů byl váš sen?
Možná ano, i když cesty osudu mě vedly jiným smě-
rem. V dětství jsem byl u dobrovolných hasičů u nás
v Rychnově, ale hrál jsme také fotbal, a ne špatně. Od
dětství jsem měl a mám rád přírodu, a tak mě tehdy
osud po střední škole zavál do Prahy, kde jsem studoval
agronomii. Zemědělství mělo tenkrát zelenou, jenže po
sametové revoluci přišla privatizace a náhle bylo
všechno jinak. V tu dobu jsem potkal bývalého spolu-
žáka Jindru Sobotu a ten mně nabídl účast v rozjezdu
jeho firmy Soaré. Po čtyřech letech přišla nabídka od
náčelníka místních profesionálních hasičů Karla Špač-
ka, zda bych nechtěl pracovat jako inspektor v tehdejší
Okresní správě Sboru požární ochrany. Nabídku jsem
rád přijal. I přesto, že jsem měl vysokoškolské vzdělá-
ní, musel jsem absolvovat studium na Střední odborné
škole požární ochrany ve Frýdku Místku. Po čtrnácti
dnech jsem střídal školu a práci. Nebylo to snadné, měl
jsem rodinu, malou dceru a dojíždění přinášelo jistá ri-
zika, která se postupem času sečetla a naplnila.

V čem spočívala práce inspektora?
Jednalo se o kontrolní činnost právních subjektů v ob-
lasti státního požárního dozoru. Díky tomu jsem získal
velký rozhled v podnikatelské sféře v okrese. Následně
byla okresní správa transformována do Hasičského zá-
chranného sboru okresu Jablonec n. N. a se vznikem
krajů v roce 2001 do Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje. Rok nato jsem se stal ředitelem
územního odboru Jablonec n. N.

Osmnáct let jste ředitel v Jablonci, jaké byly uply-
nulé roky?
Krásné i náročné. Mnoho hezkého i toho, na co bych
rád zapomněl, mě potkalo u hasičů. Začínal jsem ve sta-
ré hasičárně u radnice a v Uhelné ulici, kde jsme měli
ředitelství. Byl jsem u toho, když se projektoval a stavěl
nový objekt hasičské stanice, která byla dokončena na
podzim v roce 2001. Kolaudace proběhla 23. 11. 2001
a 3. 4. 2002 byla oficiálně uvedena do provozu. V té době
to byla nejmodernější hasičská stanice nejen v kraji,
ale možná i v celé republice. Za ta léta se zde vybudo-
val i kvalitní profesionální tým skvělých lidí, kteří umí
řešit krizové situace, ať se jedná o chemické havárie,

požáry, technické zásahy či dopravní nehody a ostatní
mimořádné události. Mé úctě se těší nejen zásahoví ha-
siči, ale také ostatní kolegyně a kolegové, kteří jim při-
pravují podmínky pro kvalitní výkon služby a zejména
pro to, aby byli vždy včas tam, kde je jich třeba. 

Naplňuje vás práce hasiče?
Svou práci ctím a jsem za ni velmi vděčný. Jsem sou-
částí týmu, jehož každodenním posláním je mj. ochra-
na života, zdraví a majetku. Myslím, že profese hasiče
má, a vždy bude mít, vysokou prestiž v očích veřejnos-
ti. V rámci našeho územního odboru působíme mimo
stanici Jablonec n. N. i na stanici v Tanvaldu. Zájemců
o práci mezi námi není nouze, horší je to s fyzickou
kondicí těch, kteří se mezi nás hlásí. 

Bezplatně darujete krev, kdy jste s tím začal?
Na nástěnce na vysoké škole visela výzva, že se v Tho-
mayerově nemocnici potýkají s nedostatkem krve.

Spolu se spolužáky jsme se rozhodli darovat krev a od
té doby jsem tomu věrný. Krev a její složky dávám do-
dnes, na svém kontě mám 314 odběrů. Jsem držitelem
všech tří plaket Dr. Janského včetně tří křížů i nejvyš-
šího ocenění, které se dává za 250 odběrů – plakety Dar
krve, dar života. Darování krve se stalo nedílnou sou-
částí mého života. Dříve se pouštělo žilou, dnes chodí-
me darovat krev. Má to pozitivní vliv na mé zdraví a ta-
ké jsem pod neustálým zdravotním dohledem. Všem,
kteří darovat mohou nebo o tom uvažují, to doporuču-
ji. Pomáhat je normální a k pomoci druhým mají blíz-
ko i mé dvě dcery, které pracují ve zdravotnictví. 

Jste také velkým fotbalovým fanouškem.
Fotbal mám rád od dětství, kdy jsem hrál za Rychnov.
Později jsem kopal v Jablonci, od 14 let za tehdejší LIAZ
pod vedením trenéra Petra Majera. Následné studium
na vysoké škole mi neumožnilo ve fotbalové kariéře
pokračovat, i tak jsem zůstal klubu věrný. Nechybím na
domácích zápasech a rád jezdím na duely v evrop-
ských pohárech. V letech 2015–2017 jsme jako hasiči
spolupořádali s FK Jablonec propagační akce, což bylo
prospěšné pro obě strany. Baterky dobíjím sportem nej-
lépe v přítomnosti těch, s nimiž je mi fajn. Kromě fotba-
lu, který si jdu občas zahrát, mám rád i cyklistiku, cho-
dím plavat a prohřát se do sauny. Udržuji se ve fyzické
kondici a snažím se, aby tělo nebolelo.

Jiří Endler

Petr Bartoň
Pomáhat je normální

■ Tvář Jablonecka

Petr Bartoň, rodák z Rychnova u Jablonce n. N., se po středoškolském studiu urbanistiky
a krajinářství vydal do Prahy pokračovat na vysoké škole zemědělské, kterou úspěšně
dokončil v roce 1991. Poté pracoval ve firmě Soaré, a. s., a následně na Okresní správě
Sboru požární ochrany v Jablonci n. N. jako inspektor, 18 let je ředitelem územního odboru
Jablonec nad Nisou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, donedávna byl
starostou Sboru dobrovolných hasičů Rychnov u Jablonce n. N. i místním zastupitelem.
Je bezpříspěvkový dárce krve, kterou daroval již 314krát, je rozvedený, otec dvou dcer.

Foto Jiří Endler

Foto archiv Petra Bartoně
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Klenot Jizerských hor se blíží
Legendární závod v běhu na lyžích napsal
za svou dvaapadesátiletou historii tisíce pří-
běhů sportovců všech úrovní, od naprostých
začátečníků až po profesionály z celého svě-
ta. Teď píše další příběh, ten svůj, a to už tři-
apadesátý. Ten se uskuteční od 7. do 9. února
tradičně v srdci Jizerských hor v Bedřichově.

ČEZ Jizerská 50, to je tradice, respekt a také do-
brodružství, které zažívají všichni účastníci té-
to zimní legendy od úplných začátečníků až po
naprosté profesionály. První ročník se konal
v roce 1968. V počátcích se jednalo o oddílový
závod TJ Lokomotivy Liberec jako součást ho-
rolezecké přípravy.

Důležitým bodem byl pro Jizerskou 50 rok
1970, kdy se závodu zúčastnilo několik horo-
lezců Expedice Peru 1970, jejíž všichni členové
zahynuli pod kamennou lavinou na Huascará-
nu 31. května téhož roku. Od té doby nese
závod přídomek Memoriál Expedice Peru 1970
a vzpomínka na horolezce je nedílnou součástí
slavnostního zahájení. Jinak tomu nebude ani
50 let od tragédie.

Závod v sedmdesátých letech získával na
popularitě a desátého ročníku se v roce 1978
zúčastnilo přibližně 7 800 závodníků. Podobný
počet se závodu zúčastnil i v roce 2019, a to
v rámci řady závodů. Pořadatelé připravili pro
účastníky několik možností, jak se zúčastnit, od

hlavní trati na 50 km klasicky, přes poloviční
distanci a rodinný běh na 10 kilometrů. Jizerka
nabízí i běh volnou technikou na 30 kilometrů,
dětské závody a firemní štafetu.

Od roku 1999 je závod zařazen do světové li-
gy dálkových běhů Worldloppet a účastní se ho
závodníci z české i světové špičky, ale také zná-
mé osobnosti a tisíce hobíků. Od roku 2008 je
Jizerská 50 součástí českého seriálu Ski Tour.
Od roku 2011 je také součástí seriálu Visma Ski
Classics. 

Start i cíl se nachází na stadionu v Bedři-
chově v Jizerských horách, kam se mohou
účastníci vydat kyvadlovou autobusovou do-
pravou z Liberce a Jablonce. Parkovací místa
v Bedřichově jsou omezena. 

Do jednotlivých závodů zbývají poslední vol-
ná místa, závod na 10 km je již vyprodaný. Více
informací včetně třídenního programu závodů
53. ročníku ČEZ Jizerské 50 najdete na webu
www.jiz50.cz.

Památku Expedice ponese každý účastník
Na 53. ČEZ Jizerské 50 uplyne téměř 50 let od
tragického zemětřesení v Peru, které nepřeži-
lo 15 československých horolezců. Členy Ex-
pedice Peru 1970 si připomene každý z účast-
níků. Na Jizerské 50 totiž všichni závodníci
budou mít jméno jednoho z tragicky zahynu-
lých horolezců na svém startovním čísle. 

Horolezci Expedice Peru 1970 patřili ke spo-
luzakladatelům ČEZ Jizerské 50, kterou čeká
už 53. ročník. Příběh se pravidelně připomíná
a zveřejňují se zajímavé informace o horolez-
cích, které se mezi širokou veřejnost nedostaly.
Připomínka v podobě jmen horolezců na star-
tovních číslech ale bude pro každého závodní-
ka jedinečná. 

Startovní číslo si bude moci každý účastník
po závodě odnést domů nejen jako vzpomínku
na tradiční závod, ale také na jednoho horolez-
ce, který se na vzniku Jizerské 50 podílel.

(rv)

Jizerská 50, 50krát jinak
Jablonec otevře své brány turistům i míst-
ním v rámci Jizerské 50, která se koná v so-
botu 8. února.

Do Jizerských hor přijede neobvykle mnoho ly-
žařů a turistů. Mnozí se postaví na start tradič-
ního dálkového běhu Jizerská 50. Od startovní
čáry na Bedřichově je to do Jablonce zhruba
9 km, což je 15 minut autem. Závodníci, jejich
přátelé a příbuzní zde stráví téměř tři dny.
„Organizace Jablonec Jinak společně s místní-
mi sokoly si položili otázku, kolik z nich zavítá
do Jablonce a co zde mohou vidět a zažít.
Odpověď nebyla příliš uspokojivá, a tak se roz-
hodli uspořádat 8. února akci Jizerská 50,
50krát jinak,“ říká Anna Strnadová z pořada-
telského štábu. Cílem akce je otevřít brány
Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajíma-
vá zákoutí a seznámit je s místními obchodní-
ky, umělci, kulturními organizacemi a dalšími
nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla
vzniknout alternativa pro ty, které neláká so-
botní velký koncert na libereckém náměstí.

Číslo 50 jako inspirace a mapa
Číslo 50 je velkou výzvou, jež ukáže, jaký po-
tenciál Jablonec skýtá. Výsledkem bude mapa
s 50 body, které bude moci turista navštívit.

Kavárny, restaurace, hračkářství, tělocvičny,
galerie, květinářství, obchody s potravinami,
ale také jen zákoutí v zapadlé ulici s domem
s originální secesní fasádou či nevšední výhled
na Jizerské hory, který by si turista neměl ne-
chat ujít. „Seznam participujících organizací je
dlouhý. Zapojí se například Galerie N, Galerie
kaplička, G&B Beads, La kavárna, Knihkupec-
tví Serius, SUPŠ a VOŠ, hračkářství Grónská
zem, kavárna Šnytlík, Mjölk architekti, JKIC,
CK trip a mnoho dalších,“ zmiňuje jen některé
subjekty Strnadová.

Běžkařův průvod městem
V pozdních odpoledních hodinách odstartuje
v centru města běžkařův průvod městem.
Zahájí ho architekt, divadelník a dlouholetý
závodník Jizerské 50 David Vávra. Velká loutka
běžkaře provede zájemce po nejzajímavějších
místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závě-
rečnou rovinkou s performance místní taneční
skupiny Parau Parau. Pomyslná cílová páska
bude u vstupu do sokolovny, kde v běhu bude
pokračovat divadlo Vosto5.

Sokolovna jako epicentrum
Středem mapy bude jablonecká sokolovna, jejíž
foyer se na jeden den promění v kavárnu s ži-
vou hudbou a na ochozech kolem tělocvičny
vznikne fotografická galerie. Zmiňovaní Mjölk
architekti zde na jeden den zprovozní místní
saunu. 

„Právě v sokolovně se večer odehraje jedi-
nečný kulturní program připravený jak pro tu-
risty, tak místní. Divadelní hra Slzy ošlehaných
mužů o slavné lyžařské dvojici Hanče a Vrbaty
od souboru Vosto5 bude vrcholem celého dne,“
upozorňuje na finální akci Anna Strnadová.
Více informací najdete na webových stránkách:
www.jizerska50jinak.cz nebo na FB Jizerská 50
padesátkrát jinak. (as, end)

Foto archiv J50

Divadelní hru Slzy ošlehaných mužů o slavné lyžařské
dvojici Hanče a Vrbaty od souboru Vosto5 uvidí diváci

v sokolovně. Foto archiv Vosto5

Foto archiv J50
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Padesátka je svátkem pro sportovce i turisty
Zimní turistická sezona je v plném proudu.
Akcí, kde se Jizerské hory zviditelňují nejvíce,
je bezesporu Jizerská padesátka. Svůj stánek
v centru dění má každoročně i jablonecké
turistické infocentrum. 

Na bedřichovském stadionu můžete během ly-
žařského svátku potkat známé tváře sportovců,
ale i dalších osobností, které si závod každoroč-
ně nenechají ujít. Účastníků i diváků jsou tisí-
covky. Při vstupu do areálu je vítá prezentační
stánek města Jablonec nad Nisou. „Nabízíme
zde návštěvníkům propagační materiály o Jab-
lonci, mapy i drobné suvenýry. Do Jablonce je
to z Jizerek kousek a hlavně dámy ocení velký
výběr bižuterie ve zdejších obchodech. Účast-
níci se zajímají i o možnosti ubytování a další-
ho vyžití v nedalekém městě,“ říká Petr Vobořil,
ředitel Jabloneckého kulturního a informační-
ho centra, které stánek zajišťuje. „Spolupráci
s organizátory Jizerské padesátky postupně
rozvíjíme. Chtěli bychom k nám do Jablonce
dostat více aktivit spojených s tímto závodem.
A také Jablonec dostat více do povědomí účast-
níků lyžařského běhu,“ dodává Vobořil.

S Jizerskou padesátkou je spjata i aktuální
výstava Vilém Heckel – kouzlo hor, kterou Jab-
lonecké kulturní a informační centrum pro ná-
vštěvníky Jablonce přichystalo. „Ne vždy vyjde
rekreantům v Jizerských horách počasí a pak
hledají, jak strávit čas jinak než na lyžích.
V Domě Scheybalových si mohou prohlédnout

výstavu fotografií s tematikou hor, již je vzpo-
mínkou na horolezce, kteří se postavili na start
prvního ročníku Jizerské 50 a zahynuli před 50
lety při expedici v Peru. V rámci výstavy pro-
běhne i předání medailí z dílny České mincovny
vdovám horolezců. Tento slavnostní akt bude
zároveň první akcí letošní Jizerské padesátky
a jejím symbolickým zahájením zde v Jablonci
nad Nisou,“ informuje Petr Vobořil.

Po Jizerské padesátce můžete stánek jablonec-
kého infocentra navštívit ve svém domovském
městě u příležitosti konání jubilejního 20. roč-
níku veletrhu cestovního ruchu Euroregion-
tour. (rsch)

Přehled veletrhů a prezentací 2020
Reisemesse / Zwickau 17. 1.–19. 1. 
Reisemesse / Dresden 31. 1.–2. 2.
Jizerská 50 / Bedřichov 7. 2.–9. 2. 
Euroregiontour / Jablonec 6. 3.–7. 3. 
Velikonoční slavnosti /Jablonec 8. 4.–10. 4.
Konventa / Löbau 24. 4.–25. 4.
Budyšínské jaro / Budyšín 29. 5.–1. 6. 
Křehká krása / Jablonec 6. 8.–9. 8.
Podzimní slavnosti / Jablonec 18. 9.–19. 9.

Webovky pro turisty v novém kabátě
Turistický web Jablonce nad Nisou má v ro-
ce 2020 novou podobu. Návštěvníci ho na-
jdou na adrese www.jablonec.com. Oproti
původním stránkám je nový web přehled-
nější, hlavně při prohlížení z mobilního tele-
fonu. 

S novým rokem prošly proměnou internetové
stránky, které představují turistům Jablonec
nad Nisou a nabízejí praktické informace, jež
by se jim při cestě na sever mohly hodit.
Impulsem pro změnu bylo schválení dotace
z Evropské unie.

Získané finanční prostředky umožnily zcela
zásadně změnit podobu. „Nový web je inspira-
tivní, intuitivní a hlavně přívětivější i k uživate-
lům mobilních telefonů. Původní stav už neod-
povídal současným nárokům a jsme velmi rádi,
že jsme se s pomocí dotace mohli vydat novým
směrem. Doména www.jablonec.com funguje
více jak deset let a prakticky až do loňska ne-
prošla po vizuální stránce zásadnější obměnou.
Postupně chceme rozšiřovat naši současnou

fotodatabázi, přidávat informace, po kterých je
poptávka. Hlavně však ukázat Jablonec nad Ni-
sou jako místo obklopené horami, s neopako-
vatelnou atmosférou, zajímavou architekturou
a nepřebernou nabídkou bižuterních pokladů,“
popisuje Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kul-
turního a informačního centra. 

„Věříme, že naše město má co nabídnout
a s potěšením sledujeme stále se zlepšující úro-
veň služeb, ať už jsou to penziony, kavárny ne-
bo skiareály. Samozřejmě je stále co zlepšovat
a trápí nás např. parkování pro běžkaře v zim-
ním období. Nicméně je potřeba s informacemi
pracovat a internet je skvělým pomocníkem
pro plánování dovolené,“ dodává Vobořil.

Webové stránky mají sloužit především turis-
tům a jsou k dispozici kromě češtiny také
v angličtině, němčině a polštině.

(rsch)

Webové stránky byly rekonstruovány v rámci projektu
„Polsko-česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad
Nisou – Etapa II“. Projekt je financovaný z programu přes-
hraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika–Polsko
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím
Euroregionu Nisa. Na webových stránkách byly použité foto-
grafie pořízené z dotace od Libereckého kraje.

„Ať už vyrazíte do Jablonce nad Nisou
za sportem, kulturou nebo sklem a bi-
žuterií, pokaždé si můžete být jisti, že
zažijete mimořádné chvíle, které vám
dovolí spolehlivě zapomenout na sta-
rosti všedního života. Čistý horský
vzduch a daleké rozhledy vám při tom
budou dělat nerozlučného a spolehli-
vého průvodce.“ 

w w w. j a b l o n e c . c o m

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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■ Ohlédnutí
Novoroční koncert v CSS
Tradice se mají dodržovat a ctít,
proto Centrum sociálních služeb
připravilo opět Novoroční koncert
s oceněním aktivních seniorů.
Jedná se již o letitou akci, první
větší společné setkání seniorů
v novém roce. Pomyslná „zeď cti“
má od čtvrtka 9. ledna nové laure-
áty. Paní Líba Pumrlová převzala
ocenění za dobrovolnickou pomoc
při zajišťování seniorských aktivit,
jedná se například o vedení tak-
zvaného herního dopoledne. Zmí-
něný byl také její smysl pro kolektiv
i smysl pro humor. S energií sobě
vlastní se s kolektivem věnuje
i zdravotní a sociální prevenci.
Paní Věře Hrdinové nejsou lhostej-
né osoby jiných lidí, mnohokrát
byla oporou přátel ve chvílích, kdy
to nejvíce potřebovali. Svým klidem
upevňuje kolektiv a vazby, již léta
tak činí třeba jako členka senior-
ského pěveckého souboru Izerína.
Paní Eda Weselá pomáhá v klubu
seniorů Novoveská, kde vytváří
skvělé zázemí a motivuje ostatní
klubisty k aktivitě a pohybu.
Dokazuje to například svými vý-
kony v rámci Jabloneckého škrpá-
lu nebo výsledky ze sportovních
turnajů. Pro fungování klubu je
skutečně přínosem. 

Ocenění aktivním seniorkám
předal náměstek primátora pro
oblast humanitní David Mánek.
Pronesl také přípitek do nového
roku a pak si s devadesátkou se-
niorů a seniorek užíval koncert.
Letošním hostem byla sopranistka
Iveta Hejduková s klavírním do-
provodem. Po koncertu bylo pro
všechny v sále připravené překva-
pení. Jednalo se o nástěnné kalen-
dáře. Na fotografiích jsou zachycení
jablonečtí senioři s koňmi. Bližší in-
formace o tajném focení a přípravě
kalendářů budou k dispozici na
březnové stránce Senior plus. (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 únorovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, email:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového domu

nebo na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se
toho událo skutečně mnoho. Po dvou
letech byl ve velkém sále spolko-
vého domu připravený Silvestr
před Silvestrem, kde hrála oblíbe-
ná skupina Fband. Zájem byl sku-
tečně velký a návštěvníci přišli ve
zvolených barvách, tedy ve zlatofi-
alové. Hned na Nový rok se konal
Novoroční vejšlap okolo přehrady.
Sešlo se na čtyřicet seniorů a za
krásného počasí si užili společnou
procházku. V pátek 3. ledna a v pon-
dělí 6. ledna pak primátor města
a jeho náměstek pro oblast huma-

nitní navštívili kluby seniorů Palac-
kého, Novoveská, Boženka a Koko-
nín. S klubisty strávili společné
chvíle u vyprávění, vzpomínání
a také u plánů města na rok 2020. 

Dia club senior
Letos v září to bude již devět let, co
byl založený Dia club senior. Je to
poměrně dlouhá doba a diabetici ji
prožívají ve společnosti vrstevní-
ků, kteří mají zájem o aktivní ži-
vot. Jednou za měsíc máme klub
v prostorách spolkového domu,
kde se krom jiného dozvídáme
o pestré programové nabídce CSS
a ostatních klubů na příští měsíc.
Někteří si přijdou jen posedět, po-

povídat a vyslechnout si, co je no-
vého. Každý si může z programu
vybrat to, co se mu líbí. Diabetici
chodí každý týden cvičit do bazé-
nu, někteří hrají různé společen-
ské a sportovní hry, každý podle
svých možností. 

Chodíme i na krátké výlety, do
muzea i za poznáním okolí, na ex-
kurze a různé společenské akce.
Naše paní doktorka Gromová or-
ganizuje týdenní pobyty po Če-
chách, Moravě i Slovensku. Je o ně
vždy velký zájem. Všichni účastní-
ci se vracejí domů plní dojmů
a spokojení s tím, co ještě zvlád-
nou. Diabetes je opravdu nijak ne-
omezuje. (hk)

„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

4., 11., 18. a 25. 2. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení na židlích – velký sál CSS.

11. 2. /úterý/ 13.30 hodin 
Klubové odpoledne – malý sál CSS.

27. 2. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS.

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

4., 11., 18. a 25. 2. /úterý/ 13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

20. 2. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

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

5. 2. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda s Lubošem Wejnarem
o dopravě v Jablonci nad Nisou 
– velký sál CSS.

12. 2. /středa/ 14.00 hodin
Maškarní zábava na téma vodníci
a víly – velký sál CSS.

20. 2. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Galerie Lázně Liberec, odjezd
z konečné tramvaje. 

26. 2. /středa/ 15.00 hodin 
Výroční členská chůze 
– restaurace Městská hala.

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

Novoroční koncert, zleva V. Hrdinová, L. Pumrlová a E. Weselá, foto CSS

Novoroční setkání v klubech, foto CSS

Novoroční vejšlap, foto CSS Dia club senior, 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. února 1920, 32, strana 1, 2, R
Praha. Odmítnutí Kramářovy intervenční
politiky v Rusku. Ministr zahraničí Dr. Beneš
se ve svém projevu zabýval všemi aspekty roz-
počtového výboru sněmovny a zřetelně odmítl
návrhy Dr. Kramáře.

Praha. Železničáři rabují uhelné vlaky. 28. led-
na odpojili zaměstnanci nymburských želez-
ničních dílen 14 vagonů s uhlím a většinu uhlí
si rozebrali. Hradecké ředitelství drah okamži-
tě nechalo dílny zavřít a hodlá viníky přísně po-
trestat.

3. února 1920, 33, strana 1, 5, 8, 10, V
Jablonec. Divadlo uvádí komedii o třech ak-
tech od Edwarda Knoblocha Faun. Tato po-
stava z antické mytologie vstupuje do moderní
společnosti. Prezentují se vztahy mezi mužem
a ženou, ženská emancipace, umělecké směry
a satira na honičku za mamonem. Sledovali
jsme s napětím, ale marně, zda uslyšíme něco
závažného a hlubšího – faun pouze podnítil dva
milostné vztahy a odtančil zpět do svého svo-
bodného světa. 

Inzerát. Hledám do stálého pracovního po-
měru pasířské pomocníky a dělnice za vysoký
plat! Heinrich Fitschek, Studniční 14.

Inzerát. Kino Metropol (Junior) hraje od tří
hodin pro děti: Dívka s čertem, veselohru Willi
jako Sherlock Holmes, Genius nebo šílenec?
a přírodní snímek San Martin di Gastrozzo.

4. února 1920, 34, strana 5, V
Jablonec. Sport. Lyžařský oddíl pořádá dnes
výlet při svitu měsíce. Trasa vede přes tři roz-
hledny – Královku, Seibthübel (Slovanku) a Bram-
berk. Sraz na zastávce tramvaje do Janova na
Starém trhu v 8 hodin a 13 minut. Na neděli
8. února plánuje Horský spolek mistrovství
Jizerských hor v jízdě na saních. Přihlášky při-
jímá předseda do čtvrtka.

Jablonec. Zásobování. Úplně čerstvé uzené
1 kg/36 K. Vepřové u všech řezníků pro regist-
rované zákazníky 10 dkg za 32,80 K. Chleba na
tento týden: jeden bochník na ústřižek s potis-
kem 252. týden, jiné ústřižky neplatí.

6. února 1920, 36, strana 4, V
Jablonec. Dobrý lov měli vrchní inspektor
Behringer a nadstrážmistr Franz Görner. Del-
ší dobu se ve městě ztrácely věci jako šatstvo,
prádlo a cennosti. Předevčírem byl dopaden pa-
chatel: 22letý brusič skla Alfons Enge z Desné.

Většinu uloupených věcí prodal jisté Barboře
Stehlíkové z Rokytnice, která je obratem prodá-
vala do českého vnitrozemí. Enge nakradl věci
v hodnotě cca 30 000 K.

Jablonec. Pokus o sebevraždu. Včera ráno
v 5 hodin vyskočil 34letý Anton Schöffel z okna
komory ve 3. patře domu č. 34 v Rádelské ulici.
Kolemjdoucí ho našli jako těžce raněného. Zlo-
mil si oba kotníky a utrpěl těžká vnitřní zraně-
ní.

12. února 1920, 42, strana 1, 2, 4, 10, R, V
Krušné hory. Pašování uranové rudy. Celníci
zadrželi v Božím Daru jáchymovského horníka,
který pašoval v batohu 16 kg smolince. Osmi-
členná banda se zabývala také pašováním stříb-
ra do Saska.

Velká Británie. Králova řeč. 10. února otevřel
britský král zasedání parlamentu. Na své cestě
do Westminsteru byl zdraven velkým davem li-
du. Řeč se týkala hospodářských problémů sou-
časnosti a úlohy Velké Británie.

Krkonoše. Neštěstí na sáňkařské dráze z Pet-
rovky. Slečna Scissková z Jelení Hory sjížděla
do údolí na sportovních saních. Dráha však by-
la velmi hladká a zledovatělá, slečna měla bot-
ky s vysokými podpatky – jízdu si však nedala
vymluvit. Cestou dolů narazila do stromu, utr-
pěla poranění lebky a byla dopravena v bezvě-
domí do nemocnice v Jelení Hoře. Její stav je
vážný.

Inzerát. Pozor! Falešné zuby a protézy (také
zlomené) kupujeme v pátek 13. 2. od 9 ráno do
5 h odpoledne v hostinci Horní kovárna za nej-
vyšší ceny! Za jeden zub 6 až 7 korun!

14. února 1920, 44, strana 8, 9, V
Inzerát. Šest roztomilých slečen hledá stejné
partnery nad 25 let do tanečního kurzu foxtro-
tu! Kurz začíná 24. února. 

Inzerát. Do Maršovic! Toho člověka, který řekl,
že jsem si za 7 týdnů dala stranou 1 000 K z ob-
chodu svého muže, pokládám za nepoctivého
lotra a udavače. Anna Gottsteinová, Vrkoslavice
číslo 83.

Inzerát. Zloději uhlí z Maršovic, pozor! Znám
váš trojlístek dobře, ukradli jste mi 10. února za
soumraku pytel uhlí! Do středy ať jste u mne
nebo vás udám. Svědky a důkazy mám. Josef
Dressler, Maršovice 108.

Inzerát. Vyzývám osobu, která si při myslivec-
kém plese v Janově vypůjčila stříbrné kávové
lžičky, aby je okamžitě vrátila, jinak uveřejním
její jméno!

15. února 1920, 45, strana 1, R
Izvěstije. Lenin pokládá spojenectví mezi
Sověty a Německem za možné.

Vídeň. Zpráva o popravě generála Kolčaka
byla potvrzena. Byl popraven v Irkutsku dvě
hodiny po vynesení rozsudku.

15. února 1920, 46, strana 5, 6, V
USA. Sněhová vichřice a povodeň. New York
zažil podobnou katastrofu naposledy v roce
1883. Tramvajová doprava je od pátku do nedě-
le mimo provoz. Burza po dlouhé hodiny ne-
fungovala. Ulice se čistí plamenomety.

Jablonec. Masopustní úterý se koná v obou
sálech tělocvičny. Srdečně zve výbor.

21. února 1920, 52, strana 13, 14, V
Inzerát. Policejní pes, kupírovaný, slyšící na
jméno Hella se ztratil. Odveďte jej za dobrou
odměnu do kavárny Centrál.

Inzerát. Bál v hostinci Fortuna. Hledám roz-
košnou červenou pierotku, která mi na otázku,
jak se jmenuje, odpověděla: Pirette a pak byla
zpozorována v pánské společnosti, ať mi odpo-
ví, zda seznámení možné, pod značkou Kuče-
ravá hlavička. 

28. února 1920, 58, strana 5, V
Jablonec. Nepříjemné překvapení v kavárně
Metzler (nyní Kus žvance, předtím Jizera). Dnes
v poledne se hosté nesmírně polekali. Zrcad-
lová stěna, která přiléhá k vedlejšímu domu
bratří Zaschů, náhle praskla a ze zdi vyšlehl
mocný plamen. Personálu a hostům se podaři-
lo brzy oheň uhasit. Příčina je dosud neznámá.

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. února. Vyhodnocení kaž-
dého kola proběhne losováním ze správných
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 lednového kvízu: Nad
osadou Jizerka na východním okraji Jizerských

hor se vypíná vrch Bukovec, který je tvořen
z čediče.

Výhercem lednového kvízu je Matěj Vavruš-
ka. Gratulujeme.

Otázka na únor
V únoru se koná závod Jizerská padesátka, kte-
rého se každoročně účastní závodníci z celého
světa. U zrodu stála v roce 1968 malá skupinka
horolezců z:

a) TJ Lokomotiva Liberec

b) TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

c) TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Historický pohled na kavárnu Metzler

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti XLIV.

Dokončení z předchozích čísel

V listopadu 2018 přicestovala do Jablonce
nad Nisou paní profesorka Monika Glettler.
Vnučka dávného provozovatele paseckého
sanatoria Dr. Georga Glettlera se narodila
přímo v jeho budově a díky vedení součas-
ného domova důchodců tak mohla zavzpo-
mínat přímo u okna místnosti, kde kdysi
přišla na svět.

Kruh se krásně uzavřel. Profesorka Monika se
sice v Pasekách narodila do rodiny drážďanské-
ho lékaře Glettlera, ale coby univerzitní peda-
gožka se dlouhodobě věnuje česko-německým
vztahům a hovoří dobře česky. Již v 70. letech
20. století připravila pro Jizerskohorské muze-
um v Neugablonz přednášku o historii sanato-
ria, k níž má celou řadu dobových materiálů,
zejména velmi zajímavé memoáry svého dě-
dečka. Pozoruhodné dějiny vodoléčebného
ústavu, který svého času
předběhl dobu a je s ním
spojeno i jméno zázrač-
ného Sebastiana Kneippa,
tak možná ještě jednou
rozkvetou do příběhu
o snažení těch, kteří zde
z nemocných snímali
břemena neduhů. 

Glettlerovo sanatorium
se na počátku století de-
klarovalo jako jedno
z nejkrásnějších a záro-
veň ale i nejlevnějších ši-
roko daleko. I když: mě-
síční pobyt zahrnující
bydlení, otop, pět jídel
denně, týdně dvě konzul-
tace s lékařem, procedu-
ry a laboratorní vyšetření
zde za první republiky
vyšel na 1 800 Kč, což byl
plat výše postaveného
úředníka. To věru žádná

láce nebyla, ale i tak se podnik snažil vydělat
i jinak a roku 1902 byla jeho část přeměněna
na Töchterheim für junge Mädchen besserer
Stände čili Domov pro dívky lepšího postavení,
jakýsi vzdělávací ústav s internátem, do něhož
byly lákány dcery z bohatých českých i němec-
kých rodin. Vzdělávaly se tu v péči o rodinu,
v cizích řečech, hudbě, zdravém životním stylu
a sportu. Dobové propagační materiály odkazu-
jí na reference rodičů spokojených dívek z ce-
lých Čech a Moravy, ale i Německa, Rakouska,
Maďarska, Francie, Ruska, Polska či dokonce
Ameriky nebo Chile, i když jména rodičů
z těchto vzdálených zemí jsou přísně německá.
Snad pro větší světovost podniku na okraji lesa
uváděl Dr. Glettler sídlo penzionátu jako Bad
Schlag bei Gablonz / Iser-Riesengebirge čili
Lázně Schlag u Jablonce / Jizersko-krkonošské
hory.

Činnost sanatoria i penzionátu pro dívky
ukončila druhá světová válka. Po ní se okolní

lesopark začal proměňovat zpátky na les. Vedle
nedávno obnoveného Háje hrdinů a několika
umělých menhirů vylomených ze žuly zde dnes
můžeme natrefit jen na několik nenápadných
připomínek zašlých časů. Petr Kurtin mi kdysi
říkal, že v lese nalezl cihlový základ dřevěné
rozhledny, která stávala nahoře nad lesopar-
kem a bylo možno z ní hledět nejen na areál sa-
natoria, ale i na vzdálenější hřebeny Jizerských
hor. Je otázkou, kam se poděly: opakovaně
jsem se lesem toulal s očima na stopkách, ale
staré základy se mi nikdy najít nepodařilo. Za
to jsem vždy u lesní cesty z Belváku do Pasek
minul starou umělou jeskyni vyzděnou ze žu-
lových kamenů. Kdysi býval její portál vyšper-
kován ozdobami a uvnitř stála pod krápníky
z malty bělostná socha Panny Marie Lurdské,
dohlížející na léčivý pramen, který měl z jesky-
ně vytékat. Zmizely ozdoby, krápníky i socha,
jen voda tu stále prosakuje mezi odpadky a ka-
meny zřícenými ze stropu. 

Zajímavou památkou
lesoparku jsou i dvě k so-
bě se tulící žulové skály
nazvané Bratrské kame-
ny. Najdeme je vlevo pod
cestou vedoucí od býva-
lého sanatoria nahoru na
Kynast. Těžko říci, podle
čeho byly pojmenovány,
snad pro podobnost se
dvěma choulícími se po-
stavami zimomřivých sou-
rozenců. Kdysi bývala
pod převisem u jednoho
z kamenů umístěna la-
vička a tabulka s názvem
místa. Zůstala z ní jen
ploška s otisknutými pís-
meny Brüdersteine. Les-
ní posezení dávno odvál
čas. Stejně jako slávu le-
soparku u sanatoria dok-
tora Georga Glettlera. 

Marek Řeháček 

Památky lesoparku v Jabloneckých Pasekách 

Kresba Petr Ferdyš Polda

120 let zahájení tramvajového provozu
na Jablonecku /7. 2. 1900–7. 2. 2020/
Pravidelný tramvajový provoz v úseku Jablo-
nec nad Nisou–Rychnov u Jablonce nad Nisou
byl zahájen před sto lety 7. února 1900.

Jablonec nad Nisou byl v zemích Koruny české sed-
mým městem, ve kterém byly zavedeny elektrické
tramvaje. Bylo to například dříve než v Brně, kde
první elektrická tramvaj vyjela až 21. června 1900.

Statutární město Jablonec nad Nisou společně
s Dopravním sdružením obcí Jablonecka a Jablo-
neckou dopravní, a. s., připravují spolu s dalšími
partnery (Boveraclub, BusLine, Sdružení pro ob-
novení kolejových drah Jabl. n. Nisou, Annovino)
důstojné připomenutí tohoto významného dopra-
váckého výročí.

V pátek 7. 2. 2020 se tak můžete těšit
na tento doprovodný program:
Ve 14 hodin bude slavnostní zahájení výstavy k za-
hájení tramvajového provozu na Jablonecku.
Výstava, která je umístěna v prostorách Informač-
ního střediska magistrátu, potrvá až do 29. února.
Vystaven bude například model elektrické tramva-

jové lokomotivy nebo kopie úvodního listu za-
městnanecké knihy Jabloneckých elektrických
drah. Výstava je přístupná v otevírací době infor-
mačního střediska.

Autobusy RTO 
Program bude pokračovat jízdami historických
autobusů RTO z Mírového náměstí do Rychnova
u Jablonce nad Nisou. Pro autentičnost a připo-
menutí si části tramvajové trati pojedou autobusy
z Mírového náměstí Lidickou ulicí do ulice 5. květ-
na a dále po trase linky č. 101. První spoj odjíždí
z Mírového náměstí ve 14.30 hodin a dále každou
hodinu do 17.30 hodin. Odjezdy z Rychnova jsou
v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hodin.

Jízdy historickou tramvají
Do Jablonce zavítá historická tramvajová soupra-
va složená z motorového vozu typu 6MT č. 117
z roku 1953 a vlečného vozu č. 44 Plecháč z roku
1932. Vlečný vůz bude od 13.35 do 16.55 hodin vy-
staven na konečné tramvajové linky č. 11 v Tyr-
šových sadech a motorový vůz zajistí pro zájemce

dvě jízdy v úseku Tyršovy sady – Zelené údolí
a zpět. Odjezdy z Tyršových sadů budou v 15.12
hodin a v 15.57 hodin, ze Zeleného údolí v 15.27
a 16.12 hodin. Zpět do Liberce souprava odjede
v 16.57 hodin. Luboš Wejnar

Model elektrické tramvajové lokomotivy
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Osadní výbor Žižkův Vrch
Nový osadní výbor zastupitelstvo schválilo
Čas nazrál i na Žižkově Vrchu – sice s mírným
zpožděním, ale důležitá je skutečnost, že Žiž-
kův Vrch už nedřímá a probudil se. Ustavující
jednání všech zájemců o aktivní práci a pomoc
ve prospěch Žižkova Vrchu proběhlo 15. ledna
2020. Založení Osadního výboru Žižkův Vrch,
který může začít pracovat ve prospěch občanů
této lokality, se zúčastnil zástupce města a ga-
rant efektivní činnosti osadních výborů v pů-
sobnosti města Jablonec nad Nisou Jan Štol.
V únoru založení OV Žižkův Vrch projednávalo
a schvalovalo zastupitelstvo města. První plá-
nované setkání se uskuteční 5. února. Zde by-
chom rádi vše naplánovali tak, aby občané Žiž-
kova Vrchu získali řádné povědomí o činnosti
osadního výboru a silami společnými jsme ře-
šili všechny problémy, které nás v této lokalitě
trápí, resp. se podíleli na budoucích rozhodnu-
tích a plánech s touto lokalitou souvisejících.
Základem kvalitní práce osadního výboru je
především efektivní komunikace s občany Žiž-
kova Vrchu. Máme své plány, se kterými vás
v brzké době seznámíme a předseda Osadního
výboru Žižkův Vrch se z tohoto důvodu zúčast-
ní nejbližšího a již tradičního setkání s občany.
Zdrojem vašich informací budou samozřejmě
i webové stránky města Jablonec nad Nisou,
kde naleznete mimo jiné i zápisy ze všech jed-
nání osadního výboru. Vše je u svého zrodu, ale
jsme tady a všech osm členů Osadního výboru
Žižkův Vrch je připraveno pustit se do práce.

Jiří Vondráček, 
předseda OV Žižkův Vrch

Osadní výbor Mšeno
Znamená konec roku také konec světa?
Na začátku byly tři fyzikální veličiny: čas, zvuk
a optika. Čas má jednu z vlastností, že se nedá
zastavit, běží neustále jen dopředu, a přesto na
něm stavíme určité milníky. Jedním z nich je
konec starého roku, nebo začátek nového. Je to
jen jedna vteřina, která je oba dělí, ale tady za-
čínají fungovat dvě další fyzikální veličiny, a to
zvuk a optika. Obloha se zaplní barevnými
efekty, k nimž se přidá se zpožděním i zvuk.
Zpoždění je způsobeno rozdíly v rychlosti svět-
la a rychlosti šíření zvukových vln. Tohle
všechno lze pochopit a vědecky si to vysvětlit.
Ale jak si mají obyvatelé okolí přehrady vysvět-
lit ten neuvěřitelný nepořádek, který zůstane po
uplatnění těchto fyzikálních veličin na veřej-
ných plochách ráno na Nový rok? Ještě bychom
mohli zapojit z té fyziky zemskou přitažlivost,
která způsobí, že i to, co na té obloze tak zářilo,
spadne dolů, opět na pozemky, ale bohužel i do
vody. A potom ještě tření, které zajistí, že bez
dodání vnější energie se zbytky výmetnic a ji-
ných odpalovacích beden samy nepřesunou ji-
nam, třeba do odpadových kontejnerů, aby ne-
hyzdily ten oslavovaný příchod nového roku.

Přejděme od fyziky do reálného života.
Osadní výbor Mšeno již tradičně pořádal před
Vánocemi akci Rozsvěcení vánočního stromu.
Akce byla doprovázena krátkým vystoupením

pěveckého sboru a proběhla v klidu s poměrně
velkou účastí, žádný nepořádek po ní nezůstal,
přitom se konala také na břehu přehrady.
Jenomže tady to bylo organizované, a to už se
do dnešní doby demokracie nehodí. Každý si
přeci může vystřelit tu svoji „rachejtli“ a může
se předvést před sousedy, že ta jeho létá výš,
rychleji a má více barev. Trochu to připomíná
závody kluků, kdo dočůrá dál. A také se tak tro-
chu pomstíme těm psům, po kterých zůstávají
celý rok ty nepěkné hromádky. Osobně si mys-
lím, že psi do paneláků nepatří, ale když už je
jde jejich „páníček“ venčit, tak on je zodpověd-
ný za svého miláčka a úklid po něm, protože ti
psi to ani jinak neumí. Přesto s jejich 50x vní-
mavějším sluchem zalezli někam pod gauč, ti
panelákoví i ti ostatní.

Mnozí si řeknou, že to napsal nějaký starý
zapšklý nervóza, ale píši to za celý osadní vý-
bor, který již v průběhu minulého roku dopo-
ručil, aby se vedení města zabývalo jinou for-
mou světelné show, která by nahradila tradiční
ohňostroj ke dni „pálení čarodějnic“. Letos je to
o to nutnější, protože kvůli opravě koruny hrá-
ze nemůže z ní být odpalován a louka pod
Břízkami je již za hranicí CHKO, a pohybujeme
se tedy na hraně zákona. A zároveň nás zarazi-
la lhostejnost odpovědných orgánů k nevhod-
nému umístění reklamních nafukovacích pa-
náků v těsné blízkosti rušné okružní křižovat-
ky, která odváděla pozornost řidičů, vrcholem
byl prodej posledních zbytků „munice“ pro oh-
ňostroj bez ohledu na jejich třídu, a dokonce
pod plátěnou stříškou.

Z těchto důvodů se opravdu vážně zamysle-
me, zda je třeba ten kratičký okamžik na probí-
hající časové ose prožívat s takovými emocemi,
nebo zda by nestálo za to se domluvit třeba na
všeobsažných sociálních sítích, že když se na
Nový rok probudí „z opice“ ti paliči, tak se zase
sejdou a ten nepořádek uklidí stejně tak ano-
nymně, jak vznikl. A uznejte, že by to bylo asi
lepší novoroční předsevzetí než nutit orgány
města k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou
zakázaly používání zábavné pyrotechniky na
území města, jako to už ostatně některá města
udělala. František Pešek, 

předseda OV Mšeno nad Nisou

Osadní výbor Centrum
Obyvatele trápí hlavně nepořádek a doprava
Již přes půl roku se vždy v pondělí před zastu-
pitelstvem schází Osadní výbor Centrum Jab-

lonec n. N. Útočištěm se mu stal salonek hotelu
Zlatý lev. I přes velký počáteční zájem se nako-
nec ustálilo zdravé jádro několika aktivních ob-
čanů, kterým není život v centru Jablonce lho-
stejný.

Feťáci, bezdomovci a bezohlední občané
maří pořádek ve městě
Osadní výbor pravidelně dostává kritické při-
pomínky ke stavu stanovišť pro separovaný
i směsný komunální odpad. I když většina oby-
vatel odpad třídí a pořádek udržuje, jejich sna-
hu pak maří noční nájezdy feťáků a bezdomov-
ců, kteří se v kontejnerech snaží nalézt cokoli
k použití nebo zpeněžení. To by se dalo pocho-
pit a snad i pochválit, kdyby však ostatní nepo-
třebný odpad z přehrabování nezůstával ráno
roztahaný po okolí.

Časovanou bombou se stává sběr papíru.
Kvůli kůrovcové kalamitě je nadbytek čerstvé-
ho dřeva, které je 5x levnější než separovaný
papír, takže sběrnám se zhroutil odbyt.
Lepenku už dokonce odmítají brát úplně nebo
za ni zaplatíte naopak vy! „Je to průšvih. Teď za
mnou byl jeden učitel, že k nám chtějí přivézt
desítky kilogramů papíru ze školního sběru. Já
už to ale nesmím ani brát nebo by škola měla
zaplatit 1,60 Kč za každý kilogram,“ popsal ab-
surdní situaci na posledním zasedání OV
Centrum Petr Vrabec ze sběrného dvora v Že-
livského ulici.

Co s dopravou? Koncepce spí. Kraj a stát
nechtějí do Jablonce investovat
„Poslední dopravní koncepce byla v Jablonci
připravená před 10 lety. Projednání bylo ale po
volbách 2010 odloženo a pak se čekalo na na-
rovnání serpentin z Lukášova do Kunratic.
Jenže to bylo hotové v roce 2018 a teď máme
rok 2020,“ vysvětluje situaci předseda OV
Centrum Lukáš Pleticha. Liberecký kraj a ŘSD
bez jasné a schválené koncepce v Jablonci do
dopravní infrastruktury investovat odmítají.
Město by tak urychleně mělo připravit a schvá-
lit aktualizaci této koncepce. Jinak se žádného
zlepšení nedočkáme!

Průjezd Jabloncem přitom samo město bez
ŘSD a kraje moc nezlepší, jak popisuje doprav-
ní specialista výboru Petr Mikula: „Potřebuje-
me vyřešit ucpaný kruháč U Zeleného stromu,
potřebujeme vyřešit výstup Pod Baštou a pada-
jící Smetanovu ulici, už 8 let upozorňuji i na
přetížený kruháč u OBI, kde by jednoznačně
pomohly tzv. bypassy (zvláštní pruh pro rychlé
odbočení vpravo, do nejbližší ulice), kraj už lé-
ta odsouvá i přestavbu křižovatky Ostrý roh,
kde teď městu dokonce hrozí vracení dotace.
Problémů je hodně a času je málo. Je za minu-
tu dvanáct!“

Příští zasedání OV Centrum proběhne 17. 2. 2020
od 18 hodin v salonku hotelu Zlatý Lev (Kos-
telní 19/1) a občané, kterým není život v centru
města lhostejný, jsou zváni! Pro podněty využij-
te e-mail: OVCentrum@mestojablonec.cz

Lukáš Pleticha, 
předseda OV Centrum Jablonec n. N.

Zprávy a podněty osadních výborů ve městě

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN

Foto Jiří Endler
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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/

Přístup k pravdě i k občanům
máme prostě jiný

Reakce náměstka Roubíčka z lednového čísla
Jabloneckého měsíčníku (str. 25) si zaslouží
pozornost a komentář. Ukazuje totiž, v čem se
liší přístup jeho, potažmo ODS, od mého, po-
tažmo Společně pro Jablonec, k potřebám ob-
čanů a k pravdě a lži v politice.

Náměstek Roubíček ve snaze zveličit náklady
uvádí nepravdy, které lze přitom snadno ověřit.
Z grantové žádosti jasně vyplývá, že žádná ex-
terní firma neměla strategický plán zpracová-
vat a další náklady by rozhodně nevznikly. Proč
bychom taky potřebovali externí firmu, když
jsme na to angažovali zaměstnance? Navíc
bych doplnil své zkušenosti z řady strategic-
kých plánů, které jsem dělal pro města a obce.
A činnost Místní agendy 21 zavedená v roce
2009 skončila v roce 2014 vyřazením Jablonce

pro neplnění kritérií – jak lze dohledat ve ve-
řejném registru MA21.

Pan náměstek navazuje na své nepravdivé
odůvodnění zrušení architektonické soutěže na
zázemí okolí přehrady. Předpokládá asi, že vět-
šina občanů si nic z toho neověří a lež nepozná.
A tak to také obvykle je a očernění politického
konkurenta postavené na „fake news“ má úspěch.
Krátkodobě je to mnohem účinnější strategie,
než se držet faktů a pravdy. Ale dlouhodobé vr-
šení lží vytváří zákeřné prostředí, ve kterém se
špatně pracuje a žije. A dle mého názoru má
v politické diskuzi mít místo zdůraznění odliš-
ností v interpretacích a názorech, ale lživá fakta
jsou prostě přes čáru.

Reakce také potvrzuje, že náš zájem o potře-
by a názor občanů je opravdu různý. My chce-
me dát šanci promluvit i těm, kteří si netrouf-
nou mluvit před plným sálem. Kteří neví tak
dobře, „jak to chodí“, aby se ozvali sami. Proto
potřebujeme u nových projektů diskuzi hned

na začátku, a to v menších skupinkách, příjem-
ně a profesionálně vedenou, bez mikrofonů
a formální atmosféry. Věnovat pak 120 až 180
minut jednomu projektu s těmi, které ovlivní,
dává smysl. Stejně jako dává smysl vědět dobře,
kde lidé tráví čas v zeleni a je tam třeba sekat
trávu nakrátko a kde naopak ne a mohlo by se
tam sekat méně.

Proto jsme také navíc umožnili obyčejným
občanům navrhovat drobné změny ve veřejném
prostoru v participativním rozpočtu, jak to už
léta dělají v Semilech a od letoška začnou i v Li-
berci. Jen nové jablonecké vedení jde opačným
směrem a tuto možnost pro další rok ruší. Roz-
hodnutí jsou na nás politicích, občané je za nás
neudělají. Pro nás ve Společně pro Jablonec je
znalost potřeb občanů zásadní podmínkou pro
kvalitní projekt a rozhodnutí, pro náměstka Rou-
bíčka a ODS vyhazování peněz.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

■ Došlo do redakce

Úklid či bezohledná likvidace pietního místa
Právě skončily nejkrásnější sváteční dny kalen-
dářního roku, kdy jsme vzpomínali na své blíz-
ké zemřelé… Na městský hřbitov proudily po
řadu dní nekonečné davy lidí položit kytičku či
věneček nejen na hroby, ale i na rozptylovou
loučku, na místo k tomu určené, vyhrazené, ale
„OUHA“.

Např. již dne 1. ledna 2020 místo zelo prázd-
notou. S výjimkou několika ten den zapálených
svíček veškerá květinová výzdoba zmizela ještě
před ukončením svátečních dní, jako by tam ne-
odpočívali žádní naši rodinní příslušníci – upad-
li v zapomenutí? Či snad jde o místo zcela zapo-
menutých, bezprirozorních, neexistujících lidí? 

Je chvályhodná snaha o úklid městského
hřbitova, ale nesmí hraničit s porušováním pi-
ety, vzpomínkami na zemřelé, nehledě na to, že
byly v daném případě vynaloženy nemalé fi-
nanční prostředky jako vzpomínka a díky blíz-
kým zemřelým, a to nejen nyní, v čas vánoční,
ale i před časem, kdy někdo vzápětí bezodklad-
ně, nemilosrdně zlikvidoval výzdobu při pa-
mátce zesnulých, 2. 11. – na „Dušičky“, vyhodí
tak i „naše peníze“.

Dodatek: kde je potom ta aktivita a „úžasná“
péče o hřbitov, např. na hrobu rudoarmějců ne-
ní nikoho, kdo by odstranil z velké mísy od-
kvetlé pelargonie a dále „péče“ – teď skrytá –
o záhony růží, což je spíše pro ostudu než pro
okrasu.

To je věc, která tíží nejen mne, ale zcela jistě
i další návštěvníky hřbitova. Dříve býval v do-
sahu správce hřbitova, ale nyní – těžko říct?! 

Jaroslava Nováčková, 
Jablonec n. N., ul. Na Roli. 

Úklid hřbitova byl nutný kvůli požáru 
na rozptylové loučce
Dne 30. 12. 2019 ve večerních hodinách jsme
(díky výjezdu posádky pohřebního vozu) okolo
21.30 hodin zjistili, že na rozptylové loučce – na
místě určeném k pokládání květin – hoří věci,
které tam v průběhu vánočních svátků občané
dali. Zřejmě jako téměř každý rok kdosi zapálil
nekvalitní svíčku uvnitř věnečku a ta v oka-
mžiku, kdy dohořívala, zapálila obal a věnec.
Vše jsme na loučce uhasili a ohořelou výzdoby

jsme odstranili. Pokud bychom tak neučinili,
zcela určitě by si občané – a právem – stěžova-
li, že nedbáme na úklid.

Co se týká další stížnosti na úklid v době du-
šičkových svátků. Praxe je taková, že po Du-
šičkách a Vánocích se uklízí shnilé květiny, vy-
hořelé svíčky, zvadlé větve atd. po deseti dnech.
Pokud jsme výzdobu nechali déle, občané si za-
se stěžovali, že to uráží památku zesnulých atd.

Dne 30.–31. 12. 2019 nikdo z pracovníků naší
pohřební služby neuklízel nic kromě právě vy-
hořelých svíček a evidentně ošklivých květino-
vých darů. Úklid většiny věcí byl proveden až
3. ledna 2020. Pokud v průběhu svátků cokoli
z výzdoby zmizelo, je pravděpodobné, že tu
kvalitnější část někdo ukradl, což je, bohužel,
v posledních letech poměrně běžné. Nejenže se
krade výzdoba hrobů, ale i zařízení pohřebišť,
jako jsou konve, koše, lavičky, vodovodní bate-
rie, toaletní papír, kohouty pro rozvod vody,
části pump apod. 

Zcela jistě mohu konstatovat, že nikdo ze za-
městnanců vědomě neporušuje pietu pohřebiš-

tě. Občané by si měli uvědomit, že vše, co dají
na hřbitov, který je veřejným prostranstvím,
není hřbitovní správa schopná uhlídat. 

Správce hřbitovů samozřejmě v dosahu obča-
nů je, ale nesedí v kanceláři, nýbrž pracuje jak
na hlavním hřbitově, tak i na těch ostatních,
které má na starosti. Případně lze správce za-
stihnout na telefonním čísle: 602 736 362 nebo
603 491 515. Ladislav Kopal, 

správce jabloneckých městských hřbitovů 

Na novoroční vyjížďku vyrazilo 28 cyklistů
Hodinu před polednem na Nový rok projel
Jabloncem nezvyklý peloton cyklistů. Nádher-
né slunné počasí přilákalo 28 cyklistů z Libe-
recka a Jablonecka. Jablonečtí se svými kama-
rády, kteří vyrazili od sokolovny v krajském
městě, setkali na Ostrém rohu a odsud společ-
ně pokračovali k radnici, kde se společně vyfo-
tili. 

Nejstaršími účastníky byli devětasedmdesáti-
letí Pavel Vaňátko a Ota Dvorský. Nejmladším
pak tříletý Marek Strnad.

Foto Iva Endrychová
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

Kontakt: 
Iva Bendová – Inzerce Jabloneckého měsíčníku
statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 124, Mobil: + 420 776 677 796
e-mail: bendova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2020

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uvedené ceny jsou bez DPH • V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného inzerátu se sleva
neposkytuje). • Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku, se sjednávají smluvní ceny. Množstevní sleva (5–15 %) může být poskytnuta
pouze při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje. • Sleva se počítá z celkové
ceny (bez DPH) na daný počet měsíců.

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

• • • 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 
MATURITNÍ 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 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ – sleva, dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné, shrnovací,
zánovní vchodové dfievûné dvefie 90 P 

do klasick˘ch zárubní 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

novû ST, âT, PÁ 15–20
Kavárna, vinárna, ãepované pivo
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

www.dverehybner.cz

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

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

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

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 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
certifikované brzdové 

centrum ATE – super ceny 
antikorozní nástfiik podvozku

a dutin zn. DINITROL (profi práce)
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.

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˘novická 996/4, Jablonec nad Nisou

Tel. 721 276 964, 602 459 613
Permanentnû odstraníme

chloupky (i bílé), pigmentové skvrny
Formujeme postavu
lymfatické masáÏe

Pfiijmeme
masérku, manikérku a kadefinici

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 s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 

KUCHY≈SKÉ LINKY A 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: 
Dr. Milady Horákové 28, 

Liberec IV-Per‰t˘n
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

ROLETY, ÎALUZIE, MARK¯ZY, 
pergoly, sítû proti hmyzu. 

Stínící technika CLIMAX = 4 roky záruka.
p.mikez@hotmail.com, 604 719 539

RYTMICK¯ WORKSHOP
Bubnování (djembe, ‰aman, 

darbuka, perkuse aj.)
Rytmus, pohyb, zpûv, ticho, tanec.

MUZIKORELAXACE
Aktivní odpoãinek, 

harmonizace tûla a mysli.
Vhodné pro v‰echny vûkové kategorie.

Hudební vzdûlání není nutné!
info: www.yokostudio.cz 

FB: Muzikorelaxace
Lektofii: B. Poznarová, J. Nitsche

KROUÎEK DùTSKÉ JÓGY
KaÏdou stfiedu v 16 hodin, 

Mûstská hala
Tel.: 775 081 124, Petra Nûmcová

Angliãtina s rodil˘m mluvãím (z Anglie)
Skupinové a individuální lekce

www.rupertbrow.cz
608 889 845 

rupertbrow@gmail.com

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Tel.: + 420 483 357 124, mobil: + 420 776 677 796
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

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
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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)


