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Je třeba se obrnit trpělivostí
Vážení Jablonečané, je tady březen, měsíc, ve kte-
rém oficiálně přichází jaro. Než však začneme
splétat velikonoční pomlázky a chystat své zahra-
dy, musíme se připravit také na změny ve městě.
Letos v březnu začne totiž pro nás všechny, oby-
vatele města Jablonec nad Nisou, nelehké období.
Nelehké z pohledu stavební činnosti. Bude to ob-
dobí, kdy se všichni budeme muset obrnit trpěli-
vostí a ohleduplností. Všechny stavby, které budou
postupně startovat a probíhat letošní i příští sta-
vební sezonou, jsou důležité a pro život nás všech
i rozvoj města podstatné. 

Loni bylo město nuceno odložit budování dešťo-
vé kanalizace, s níž souvisí také oprava kanaliza-
ce splaškové a rekonstrukce sítí. Proto budeme
muset přistupovat postupně dle stanoveného har-
monogramu k uzavírkám ulic Budovatelů a Poš-
tovní, které podrobně popisujeme včetně objízd-
ných tras a náhradních tras městské hromadné
dopravy v tomto čísle Jabloneckého měsíčníku,
konkrétně na straně 5. V těchto dnech už pracuje-
me také na velké rekonstrukci ulice V Aleji, která
přinese opravu sítí, nová parkovací místa, veřejné
osvětlení a povrch včetně výsadby nové aleje, která

dala ulici jméno. Tyto stavební práce budou trvat
dva roky. 

Velkým zásahem do dopravy ve městě bude také
dvouletá rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn
v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež přinese
30. března úplnou uzavírku odbočky na Jablonec
a příjezdu z Jablonce na dálnici. Veškerá doprava
do našeho města bude odkloněná na objížďky, kte-
ré jsou popsané taktéž v tomto čísle měsíčníku. 

Tuto stavební sezonu nás čeká ještě výstavba
okružní křižovatky ulic Palackého, Želivského
a Janovské (tzv. Ostrý roh), kterou bude realizovat
Liberecký kraj, oprava mostu přes železniční trať
u Gymnázia U Balvanu. U obou staveb půjde vždy
o částečnou uzavírku a o jejich začátku vás bude-
me vždy včas informovat. 

Jak je vidět, bude to skutečně rušná sezona.
Přinese nám však kvalitnější komunikace, opra-
vené sítě, parkování, osvětlení a kanalizaci, kte-
rou dosud město nemělo vůbec. Protože uzavírek
a objízdných tras bude více, dbejte, prosím, po-
zorně dopravního značení, které se bude dle vý-
voje staveb měnit. Petr Roubíček, 

náměstek primátora

Jablonec nad Nisou si připomněl 120 let
od doby, kdy do jeho ulic vyrazily první
tramvaje. Více o zahájení dopravy ve měs-
tě na 20. straně.

Letecký pohled na nově 
postavený pavilon intenzivní 

medicíny v jablonecké nemocnici. 
Foto Miroslav Gorčík
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V těchto dnech se do nového pavilonu stěhuje
vedení nemocnice a primáři, sídlící ve 4. patře
chirurgického pavilonu, který tak uvolní pro
rozšíření některého lůžkového oddělení. Poté
se přestěhuje chirurgický JIP a ARO. Od polo-
viny března začne nový pavilon postupně slou-
žit pacientům, jimž bude odbornou péči posky-
tovat 94 zdravotnických pracovníků, z nichž
osm nemocnice přijala kvůli rozšířené péči.

„V podobě nového pavilonu intenzivní medi-
cíny získávají Jablonečané i obyvatelé spádo-
vých obcí špičkové zdravotnické pracoviště,
které opět vylepší péči o ně. Ačkoliv se městu
nepodařilo na výstavbu získat dotační peníze,
rozhodli zastupitelé i přesto pavilon postavit
a zcela jej hradit z městského rozpočtu. Prav-
dou je, že tomu napomohla dobrá kondice
městského rozpočtu i ekonomická situace ve
společnosti. Jsem rád, že tato, pro město velká
investice, došla ke svému zdárnému konci,“ ří-
ká primátor Jiří Čeřovský. 

Rozhodnutí padlo před čtyřmi lety
Stavbu nového pavilonu intenzivní medicíny
v areálu nemocnice jednomyslně schválili za-
stupitelé 9. června 2016. Výstavba pětipodlažní

budovy v areálu Nemocnice Jablonec nad Ni-
sou, p. o., začala poklepáním základního kame-
ne 16. května 2018. Výběrové řízení na dodava-
tele stavby vyhrála firma Metrostav, a. s.

V červenci 2019 spojily nový pavilon s ostat-
ními nemocničními objekty dvě propojovací
chodby – jedna vede z bývalé urologické ambu-
lance v přízemí nemocnice, druhá vychází od
operačních sálů v prvním patře téhož pavilonu.
Dostavěnou budovu PIM předal Metrostav městu
v polovině listopadu 2019. V pavilonu jsou mo-
derně vybavená oddělení ARO a JIP s celkovou
kapacitou 18 lůžek – šest ARO a 12 JIP, in-
spekční pokoje primářů, zasedací místnost,
kanceláře administrativy a vedení nemocnice.

V lednu 2020 se dokončovalo okolí pavilonu
a osazovaly se dva generátory, které zajistí při
výpadku proudu dodávku energie pro celý ne-
mocniční areál. 

„Rekonstrukcí prošel také vjezd z ulice Hřbi-
tovní vedle energobloku, příjezdové komunika-
ce i plot. Na začátku roku tady areál uzavřela
poslední závora. Touto branou do nemocnice
vjíždí pouze zaměstnanci nebo zásobování. Pro
veřejnost i nadále slouží vjezdy z ulic 28. října
a Nemocniční,“ připomíná náměstek primátora
pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Nový zákrokový sálek i větší ambulance
Díky přesunu oddělení ARO, JIP i zázemí pro
primáře a vedení se uvolní prostory k dalšímu
využití nemocnice. 

„Již v první polovině letošního roku rozšíříme
prostory chirurgické ambulance o nový zákro-
kový sálek a jednu novou ordinaci. V dalším polo-
letí plánujeme dokončit úpravy ve stávajících pro-
storách chirurgické JIP, kde vznikne dospávací

Pacientům bude PIM sloužit
od poloviny března

Stavba pavilonu intenzivní medicíny (PIM) trvala necelé dva roky a předcházela jí dvouletá
příprava. Celou ji výlučně financovalo statutární město Jablonec nad Nisou, a to v celé výši 
165 milionů korun. Na realizaci souvisejících investic za více jak 16 milionů Kč, jako jsou
například zpevněné plochy, vjezdové brány, parkování či dva záložní generátory, přispěl dotací
ve výši 7,6 mil. Kč Liberecký kraj. Nákup zdravotnických přístrojů financovala nemocnice
pomocí evropských fondů a Libereckého kraje. Z vlastních zdrojů, které dosud činí 10,5 mil. Kč,
pořídila další přístrojové vybavení, nábytek, počítače a terénní úpravy kolem PIM. 

Pavilon intenzivní medicíny
• Autorka návrhu: Tereza Jirásková
• Projekt zpracovala projekční kancelář Ateliér

H1 & Ateliér Hájek, s. r. o.
• Náklady: 164,8 mil. korun
• Investor: statutární město Jablonec nad Nisou
• Zhotovitel: Metrostav, a. s.
• Realizace: květen 2018–listopad 2019, 

kolaudace 23. 1. 2020

Ve středu 19. 2. 2020 byl slavnostně otevřen nový pavilon intenzivní medicíny v jablonecké nemocnici. Foto Jiří Endler

Náměstci primátora statutárního města Petr Roubíček a David Mánek 
při prohlídce nově vybaveného pokoje na jednotce intenzivní péče. Foto Radka Baloghová

Primátor statutárního města Jablonec nad Nisou 
Jiří Čeřovský s ředitelem Nemocnice Jablonec 

Vítem Němečkem. Foto Jiří Endler

Místo, na které budou přiváženi pacienti. 
Foto Jiří Endler
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pokoj,“ doplňuje ředitel Nemocnice Jablonec Vít
Němeček a dodává, že čtvrté patro nemocnice
využije pro rozšíření některého lůžkového od-
dělení. V současných lůžkových prostorách
ARO vybuduje emergency (urgentní příjem).
Na tuto přestavbu chce získat v programovacím
období 2021–2027 zdroje prostřednictvím ev-
ropských dotací. 

Nový pavilon bude nejen velkou pomocí pro
pacienty z Jablonce a jeho spádové oblasti.
„Pomůže viditelně i liberecké nemocnici, proto-
že kapacita intenzivních lůžek umožní rychlej-
ší přeložení pacientů například z traumatologie
nebo neurocentra liberecké nemocnice k nám,“
připomíná Němeček. 

Jablonec se musel obejít bez dotace
ze státního rozpočtu 
Stavba pavilonu intenzivní medicíny se připra-
vovala dva roky (2016–2018) a původní odhad
nákladů činil 150 mil. korun. Dvě třetiny plá-
nované investice, tj. zhruba 100 milionů, mělo
hradit město, zbytek měla tvořit dotace ze stát-
ního rozpočtu. 

V roce 2017 však Ministerstvo zdravotnictví
ČR městu sdělilo, že není možné s účastí stát-
ního rozpočtu počítat, a tak zastupitelé v srpnu
2017 schválili financování celé stavby z měst-
ského rozpočtu. 

Z původně plánovaných 150 milionů vzrostla
investice na konečných 164,8 mil. korun vč.
DPH. Důvodem nárůstu financí byla aktualiza-
ce projektu dle požadavků investora a uživate-
le. „Původní projekt nového pavilonu pocházel
z roku 2014, v roce 2017 se zvýšily požadavky
na stavbu, modernější technologie i vybavení.
Jinak se vedly rozvody silnoproudu, slaboprou-
du i hromosvodu, změnila se poloha propojo-
vacího krčku i přívod vytápěcího potrubí. Od
roku 2014 se však změnily i předpisy, proto se
musely upravit vzduchotechnické jednotky.
Sanitky záchranné služby jsou těžší, a tak bylo

třeba zesílit zámečnické konstrukce nájezdové
rampy a k jejímu založení použít mikropiloty,“
říká Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční
výstavby magistrátu.

Nedílnou součástí PIM je i vnitřní vybavení
včetně přístrojové techniky, nábytku, počítačo-
vé a další technologie. Nákup některých zdra-
votnických přístrojů financovala nemocnice
pomocí evropských strukturálních fondů.
„K pořízení videolaryngoskopu na ARO a tří
ohřevů pacientů pomohla dotace Libereckého
kraje. V okolí pavilonu byly provedeny terénní
úpravy. Mimo jiné zde byl vybudován Kneippův
suchý chodník, jenž bude sloužit pacientům
převážně lůžkové rehabilitace,“ připomíná
mluvčí nemocnice Petra Hybnerová a dodává,
že z vlastních zdrojů přispěla nemocnice v sou-
vislosti s PIM dosud částkou 10,5 mil. Kč.

Liberecký kraj přispěl na pořízení 
generátorů
Navazující investice spočívaly v pořízení dvou
generátorů jako náhradního zdroje elektrické
energie v případě výpadku, rozšíření hospodář-
ského vjezdu do areálu nemocnice, vybudová-
ní nových parkovacích míst a rekonstrukci ná-
stupní požární plochy.

O dotaci město Jablonec požádalo v červenci
2018 a už na konci srpna 2018 krajští zastupi-
telé schválili přidělení 7,6 mil. Kč na projekt
v celkové hodnotě 16,5 mil. korun včetně DPH,
který tvoří tři části: vjezd z ulice Hřbitovní, ko-
munikace, parkování, oplocení (5,5 mil Kč),
technologie vjezdových bran (0,8 mil. Kč ) a dva
generátory (11 mil. Kč), které nahradily ty stá-
vající a v případě výpadku veřejné sítě budou
zásobovat elektrickou energií vyhrazené provo-
zy a rozvody včetně nového pavilonu PIM. (jn)

PIM – Pavilon intenzivní medicíny
• 9. 6. 2016 – jablonečtí zastupitelé schválili

záměr na výstavbu PIM

• 10. 8. 2017 – zastupitelstvo schválilo
financování celé stavby z městského rozpočtu

• 16. 5. 2018 – poklepání základního kamene
a zahájení stavby

• vybavení interiérů zdravotnickou a počítačo-
vou technikou hradila nemocnice ze svého
rozpočtu, dotačně přispěly Liberecký kraj
a evropské strukturální fondy

• pacientům začne PIM sloužit od poloviny
března 2020

• PIM přinese kvalitnější zdravotní péči všem
pacientům z Jablonce nad Nisou i spádových
obcí

Pavilon intenzivní medicíny
v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.

– navazující investice

• Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
• Dotace LK: 7,6 mil. Kč
• Celkové náklady: 16,5 mil. korun 
• Termín realizace: srpen 2019–leden 2020

Pohled do spojovacího krčku. Foto Miroslav Gorčík

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
v novém pavilonu. Foto Miroslav Gorčík

Stav budovy PIM 1. února 2019. Foto Miroslav Gorčík

Pohled na rostoucí stavbu PIM. 14. prosinec 2018. Foto Miroslav Gorčík

Základní kámen PIM. Foto Miroslav Gorčík
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Letošní stavba je první částí rozsáhlé rekon-
strukce plynovodu, vodovodu, jednotné kanali-
zace a budování dešťové kanalizace, která ve
městě zcela chybí. „Tramvaj č. 11 přestane jezdit
14. 3., koleje odstraní DPMLJ o víkendu 14.–15. 3.
a od rána 16. 3. se křižovatka ulic Poštovní-
Budovatelů zcela uzavře. Za tramvaj budou od
14. 3. jezdit autobusy a od 16. 3. začnou platit
náhradní trasy městské hromadné dopravy,“ ří-
ká náměstek primátora pro rozvoj města Petr
Roubíček. Stavba začne od Nisy přes křižovatku
ulicí Poštovní směrem vzhůru s odbočkou do
ulice Budovatelů, kde pod parkovištěm vznikne
retenční nádrž a současně se bude opravovat
most přes Nisu mezi bývalými lázněmi a učiliš-
těm. 

Uzavírky a objízdné trasy
Dne 16. března se uzavře křižovatka ulic Poš-
tovní a Budovatelů. Od okružní křižovatky
U Zeleného stromu bude možné jet na parko-
viště na Anenském náměstí, do ulic Dvorská,
Soukenná, Fügnerova a „Malá Budovatelů“. Za
parkovištěm na rohu ulic Fügnerova a Budova-
telů bude ulice Budovatelů úplně uzavřená až
za polikliniku, ale vjezd na parkoviště bude
možný. Poliklinika bude přístupná i shora z uli-
ce Poštovní, zajištěná bude dopravní obsluha
a přístup k prodejnám v ulici Budovatelů. 

Od června se stavba posune ulicí Poštovní
vzhůru ke křižovatce s Libereckou a od srpna
začne rekonstrukce sítí v oblasti Anenského
náměstí. 

„V tuto chvíli již bude průjezdná křižovatka
Poštovní-Budovatelů a ulice Budovatelů až
k hotelu Merkur. Obslužná komunikace vedou-
cí za panelovými domy („Malá Budovatelů“)
nebude v této době průjezdná a parkoviště na
rohu ulic Fügnerova a Budovatelů bude pří-
stupné od otevřené křižovatky Poštovní-Budo-
vatelů. Uvedené uzavírky a jejich časování vy-
chází z připraveného harmonogramu prací,
který může při vlastní realizaci doznat mírných
změn,“ dodává vedoucí odboru rozvoje Otakar
Kypta. 

Objízdné trasy povedou od křižovatky U Bal-
vanu–Skřivánčí na Liberec ulicí Skřivánčí,
Vodní a z ní vlevo ulicí U Nisy do ulice Li-
berecká a dál k OK Tovární. Od Liberce povede
objízdná trasa od OK Tovární ulicí Libereckou,
na světelné křižovatce vpravo do ulice U Nisy,
dále ulicí Vodní a Skřivánčí až na křižovatku
U Balvanu buď k OK Turnovská, nebo k OK
U Zeleného stromu. „Alternativou pro nákladní
auta delší jak 12 m, která na světlech vpravo do
ulice U Nisy neodbočí, bude možnost pokračo-
vat rovně ulicí Libereckou a Budovatelů na kři-
žovatku s ulicí U Nisy, kde odbočí vpravo do
jednosměrné ulice U Nisy, poté vlevo do ulice
Vodní a dále ulicí Skřivánčí,“ popisuje Kypta. 

Dopravu ovlivní i uzavírka 
Rádelského mlýna
„Žádáme řidiče, aby pečlivě sledovali dopravní
značení a jeho aktuální změny,“ nabádá moto-
risty k pozornosti náměstek Roubíček, protože
již od 30. března bude úplně uzavřena odbočka
z křižovatky u Rádelského mlýna do a z Jab-
lonce, neboť začne její přestavba. Více o této
stavbě na straně 5.

(jn)

Stavba v centru začne 
16. března 2020

Křižovatka ulic Poštovní a Budovatelů včetně mostu k ulici U Balvanu se
úplně uzavře v polovině března. Město zahájí plánovanou a odloženou
výstavbu dešťové kanalizace, ke které se přidají také další správci sítí
se svými rekonstrukcemi. Uzavírka potrvá zhruba do konce června. 
Poté se stavba posune vzhůru ulicí Poštovní po částech až po křižovatku
s ulicí Libereckou a začne rekonstrukce sítí v oblasti Anenského náměstí.
Uzavírky pro tuto oblast začnou v srpnu a potrvají do konce listopadu.
Tramvaj č. 11 přestane jezdit 14. března, náhradní spoj a autobusy městské
hromadné dopravy budou jezdit po náhradních trasách. 

Objízdné trasy pro automobily do 12 t
po dobu stavby dešťové kanalizace – Jablonec nad Nisou

Provoz vozidel nad 12 t 
vyznačenými trasami 

nebude možný.
12 t

objízdná trasa od LBC a Janova směr Turnov a Železný Brod

objízdná trasa od LBC a Janova směr Turnov a Železný Brod
(alternativní trasa: ulice U Nisy od Budovatelů k Vodní bude jednosměrná)

objízdná trasa od Tanvaldu, Železného Brodu a Turnova do Liberce 

uzavření ulice Poštovní a Budovatelů od 16. 3. do 30. 6. 2020

uzavření komunikace I/14 na Anenském náměstí
od 30. 6. do cca 30. 11. 2020 (stavební činnost bude probíhat 
postupně se zajištěním přístupů k jednotlivým objektům)

zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun

12 t
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Objízdné trasy MHD 
od 16. 3. 2020 do odvolání po dobu uzavírky křižovatky Poštovní × Budovatelů a části komunikace Budovatelů 
Od soboty 14. března budou autobusy MHD
jezdit po náhradních trasách. Podrobné in-
formace jsou na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz a na www.jablone-
ckadopravni.cz. 

Směr autobusové nádraží 
• Linky č. 104, 106, 114, 116 pojedou po násle-
dující trase: Rýnovická – 28. října (náhradní za-
stávka) – Horní náměstí (náhradní zastávka
„Obchodní akademie“) – Hasičská – Smetanova
– Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční –
autobusové nádraží a dále po své trase. Vyne-
chávají se zastávky „Liberecká“, „Lázně“
a „Kamenná“.

• Linky č. 112, 115 pojedou po následující tra-
se: Horní náměstí (náhradní zastávka „Obchod-
ní akademie“ pro linku č. 115, pro linku č. 112
standardní zastávka) – Hasičská – Smetanova –
Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – auto-
busové nádraží a dále po své trase. Vynechá-
vají se zastávky „Mírové náměstí, kino Rad-
nice“ (linka č. 112 a č. 115), „Divadlo“ (linka
č. 112), „Liberecká“ (linka č. 112 a č. 115)
a „Lázně“ (linka č. 112).

Směr Rýnovická
• Linky č. 104, 114 pojednou po následující trase:
5. května – Kamenná (náhradní zastávka „Ka-
menná“) – Mírové náměstí (náhradní zastávka
v Kamenné ulici u knihkupectví Serius) – Gene-
rála Mrázka – Liberecká (náhradní zastávka „Di-
vadlo“) – Rýnovická a dále po své trase. Vyne-
chávají se zastávky „Lázně“ a „Budovatelů“.

Školní linky
• Linka č. 131 pojede po následující trase: Hor-
ní náměstí (zastávka „Obchodní akademie“) -
Hasičská – Smetanova – Podhorská – Mostecká
– 5. května – Luční – autobusové nádraží a dá-

le po své trase. Vynechávají se zastávky
„Mírové náměstí, kino Radnice“, „Divadlo“,
„Liberecká“ a „Lázně“. 
• Linka č. 133 ze zastávky „Jablonex“ pojede po
následující trase: Palackého – Větrná – Rýno-
vická – 28. října (náhradní zastávka) – Horní
náměstí – Hasičská – Smetanova – Podhorská –
Mostecká – 5. května – Luční – autobusové nád-
raží a dále po své trase. Vynechávají se zastávky
„Mírové náměstí, kino Radnice“, „Divadlo“,
„Liberecká“ a „Lázně“.

Noční okružní linka N1
• Ze zastávky „Liberecká“ (společná zastávka
pro BUS a TRAM) pokračuje po této trase:
Liberecká – Rýnovická - 28. října (náhradní za-
stávka) – Horní náměstí (náhradní zastávka
„Obchodní akademie“) – Hasičská – Smetanova
– Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční –
autobusové nádraží a dále po své trase.
Vynechává se zastávka „Lázně“.

Od 16. 3. je pro všechny spoje zrušena zastávka
„Mírové náměstí, kino Radnice“, náhradní za-
stávka je umístěna v Kamenné ulici u knihku-
pectví Serius. (lw)

Křižovatka Rádelský mlýn bude bezpečnější
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR zahájí
2. března přestavbu mimoúrovňové křižo-
vatky (MÚK) Rádelský mlýn na silnici I/35
se silnicí I/65 mezi Turnovem a Libercem. 

Stávající MÚK, která je v provozu od roku 1973,
již nevyhovuje aktuálnímu provozu, je nebez-
pečná a je místem častých dopravních nehod.
Napojení na Jablonec se uzavře 30. března, hoto-
vo by mělo být nejpozději v polovině roku 2022.

Příprava celé stavby proběhla v rekordně krát-
kém čase. „Záměr schválilo Ministerstvo do-
pravy ČR v srpnu 2016, v listopadu 2017 již mě-
la stavba územní rozhodnutí od jabloneckého
magistrátu a v lednu 2019 stavební povolení od
KÚLK. Celá příprava, včetně výkupu veškerých
pozemků, trvala pouze 2,5 roku,“ zmínil časo-
vou osu, ve které se stavba připravovala, ředitel
liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth.

V roce 2019 byl vybrán zhotovitel, kterým je
sdružení firem Eurovia CS, SaM a Integra stav-
by, jedním z hodnotících kritérií byla i délka
výstavby. Už loni v předstihu vybudovalo ŘSD
ČR přejezdy středních dělících pásů, vykácelo
zeleň a připravilo bodové pole s nejvyšší mírou
přesnosti. To vše za provozu a s minimálním
dopravním omezením.

Bez uzavírky to nejde
Staveniště se nachází ve velmi stísněném pro-
storu, proto bude realizace opravdu náročná.
I přesto nebude provoz na silnici I/35 přerušen.
„Stavbu zahájí v březnu rozšíření stávajícího
jízdního pásu ve směru Praha–Liberec tak, aby
na něm mohl být zachován provoz v uspořádá-
ní 2+1, tj. dva jízdní pruhy pro směr Praha-
Liberec a jeden pruh pro směr Liberec–Praha,“
informuje Wohlmuth. Obousměrný silniční
provoz bude poté převeden na levý jízdní pás
(od Liberce). Práce na Jeřmanickém potoce, de-
molice části stávajícího mostu přes větve křižo-
vatky a budování poloviny nového, přemístění
pravého jízdního pásu do nové polohy a výstav-
ba opěrných zdí si vyžádají úplnou uzavírku
napojení Jablonce n. N. po silnici I/65. 

Během zimy budou kvůli nevhodným klima-
tickým podmínkám a zimní údržbě stavební

práce přerušeny na hlavní trase a provoz na
silnici I/35 bude veden v režimu 2+2 jízdní pru-
hy, tedy dva pruhy pro každý směr (stejně jako
je tomu např. v rámci modernizace D1). „Zimní
přestávka však lhůtu pro výstavbu neprodlužu-
je, pokud to počasí dovolí, budou práce probí-
hat mimo hlavní trasu na uzavřené silnici
I/65,“ upozorňuje ředitel liberecké správy.

Ve druhém roce stavby bude obousměrný sil-
niční provoz převeden na dokončený pravý
jízdní pás (od Prahy) také v režimu 2+1.
Stavebně se bude přemísťovat levý jízdní pás do
nové polohy, demolovat zbytek mostu a dokon-
čovat druhá polovina mostu nového pro směr
Liberec–Jablonec n. N.

„Uvědomujeme si komplikace a obtíže, které
uzavírka napojení na Jablonec po silnici I/65
přinese především Jablonečanům, ale stísněné
podmínky v místě staveniště, charakter prací
a konfigurace terénu neumožňují provést vý-
stavbu bez něj,“ omlouvá se řidičům směřují-
cím do a z Jablonce Wohlmut a slibuje: „ŘSD
ČR bude aktivně jednat se zhotovitelem stavby
o případném zkrácení uzavírky silnice I/65.

Objížďky pro jízdu do Jablonce
Objízdné trasy zejména pro nákladní dopravu
povedou od Prahy po silnici I/35 přes Liberec
a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N., což zna-
mená prodloužení jízdy o 12 km a cca 10 min.
Motoristé směřující východně od Jablonce bu-
dou moci využít objízdnou trasu vedoucí od
Turnova po silnici I/10 do Tanvaldu a dále po
silnici I/14 do Jablonce, cesta bude delší
o 24 km a cca 32 min. 

Na základě aktuálního projednávání s LK je
doplněná ještě objízdná trasa po krajské silnici
II/287 znamenající prodloužení jízdy o 12 km
a cca 20 min.

Konec v polovině roku 2022
Provoz na přestavěné křižovatce u Rádelského
mlýna začne nejpozději v polovině roku 2022,
dokončovací práce, jako je zeleň a dopravní
značení, budou probíhat již za plného provozu.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu stá-
vající křižovatky, nikoliv o stavbu ve volném te-
rénu, nelze vyloučit neočekávané okolnosti.
Proto nyní investor nemůže predikovat zkráce-
ní doby výstavby,“ tvrdí ředitel. Přesto se ŘSD
ČR spolu se zhotovitelem budou dle aktuálního
průběhu usilovně snažit o co možná nejrychlej-
ší dokončení stavby, zejména pak o obnovené
napojení Jablonce n. N. přes silnici I/65, neboť
je zájmem všech dotčených, aby stavební ome-
zení trvala pouze nezbytně nutnou dobu a byla
zkrácena na minimum.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude samozřejmě
o aktuálním průběhu výstavby veřejnost pra-
videlně informovat. „Všem řidičům, obyvatelům
Libereckého kraje a především Jablonce n. N.
tímto děkujeme za trpělivost a věříme, že stav-
ba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti a ply-
nulosti dopravy tohoto významného dopravní-
ho uzlu,“ uzavírá ředitel liberecké správy ŘSD
Jan Wohlmuth.

Aktuální informace o stavbě u Rádelského
mlýna a vizualizaci nové podoby mimoúrovňo-
vé křižovatky najdete na webu statutárního
města Jablonec nad Nisou v záložce Doprava
a komunikace.

(nl) 

Ilustrační foto
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do jabloneckých ZŠ se uskuteční 2. dub-
na 2020. Jak se mají rodiče s dětmi na tento
důležitý krok připravit, napoví některé důle-
žité informace.

Školský obvod
Každá základní škola má školský obvod stano-
vený obecně závaznou vyhláškou a garantuje
tak přijetí dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu má tr-
valý pobyt. V Jablonci takových obvodů máme
devět a jsou řadu let ustálené. Jejich podobu
naleznete na webu města – magistrát/vyhláš-
ky/školské obvody ZŠ. Dvou soukromých ZŠ,
které na území města pracují, se školské obvo-
dy netýkají. 

Odklad povinné školní docházky a poradny
Zvažuje-li rodič odklad školní docházky, musí
současně s žádostí o něj doložit doporučující
posouzení dítěte od příslušného školského po-
radenského zařízení (pedagogicko-psycholo-
gická poradna nebo speciální pedagogické
centrum) a odborného lékaře nebo klinického

logopeda. Aby v den zápisu mohli rodiče obě
posouzení řediteli školy doložit, provádí Peda-
gogicko-psychologická poradna v Jablonci nad
Nisou již od poloviny února vyšetření školní
zralosti dětí a je tedy možné se objednávat.
V případě, že dítě již mělo na základě vyšetření
nastaveno poskytování podpůrného opatření
v MŠ, je nutné je nechat znovu vyšetřit, aby
mohlo být případné podpůrné opatření posky-
továno i v základní škole. O této informaci je
vhodné školu informovat v předstihu. Zároveň
je nutné připomenout, že zákonný zástupce, je-
hož dítěti byl v předešlém roce povolen odklad
školní docházky, musí s dítětem přijít k zápisu
i v roce letošním.

Výběr školy a dny otevřených dveří
Rodiče, kteří řeší otázku, jakou školu pro své
dítě vybrat, mají dvě možnosti. Buď se rozhod-
nou pro ZŠ garantovanou školským obvodem,
nebo si vyberou školu dle svého uvážení,
ovšem s rizikem, že dítě nemusí být do vybrané
školy přijaté. Pro snadnější rozhodování při-
pravily všechny základní školy dny otevřených
dveří, v rámci kterých se s prostředím a nabíd-
kou škol mohou rodiče a děti seznámit (viz ta-
to dvoustrana).

Naplněnost škol a počty dětí v 1. třídách
Kapacitní možnosti škol jsou omezené, proto
neumožní výraznější zvýšení počtu prvních
tříd, než bylo loňských 20. Obecně přichází
z MŠ dětí stále hodně, proto jsou počty v prv-
ních třídách vyšší než před pár lety, někde se
blíží až k zákonem povoleným třiceti. Napl-
něnost prvních tříd také závisí na volbě rodičů.
V zájmu města i ředitelů škol je rovnoměrné
naplnění, ale právo rodičů na výběr školy tento
záměr někdy maří a některé první třídy mohou

být zbytečně početné. Při přijímání dítěte se tak
přihlíží k jeho trvalému bydlišti ve školském
obvodu ZŠ, při volné kapacitě pak i k faktu, že
do školy chodí sourozenec. V případě početního
převisu rozhodne o přijetí dětí losování.

Kde získat další informace, s kým se poradit?
Rodiče budoucích prvňáčků chceme ujistit, že
v procesu zvaném zápis nejsou na svá rozhod-
nutí sami. Mají právo na dotazy a informace
a všichni zainteresovaní jsou připraveni poradit
a pomoci. Jen je třeba o jakoukoliv pomoc po-
žádat včas. Zdrojem základních informací jsou
webové stránky základních škol a Jablonecký
měsíčník. S konkrétními dotazy je možné se
obrátit na ředitele škol nebo na oddělení škol-
ství. Cenné rady také poskytnou odborníci, např.
v pedagogicko-psychologické poradně. Neméně
důležitá při rozhodování rodičů je i mateřská
škola, do které dítě dochází a která dokáže po-
dat výstižnou charakteristiku o každém z nich.

Zdeňka Květová, 
vedoucí odd. školství

■ Konkurzy na ředitele dvou mateřských a jedné základní školy

Jablonecká městská rada vyhlašuje konkur-
zy na pozici ředitele nebo ředitelky dvou ma-
teřských škol a jedné základní školy. Při-
hlášky s potřebnými doklady je třeba podat
nejpozději do pátku 13. března. 

V konkurzním řízení se hledá ředitel/ředitelka
mateřských škol v ulicích Československé armá-

dy v Rýnovicích a Slunečná, a také ředitel/ředi-
telka pro Základní školu v ulici Liberecká 26.

Nástup pro vybrané kandidáty/kandidátky na
jejich novou pracovní pozici je stanoven na
1. srpna 2020. Požadavky ke konkurznímu říze-
ní společně s nutnými doklady jsou na úřední
desce a v sekci magistrát/volná místa na měst-
ském webu www.mestojablonec.cz. 

Přihlášky je možné podat osobně na podatel-
ně magistrátu nebo zaslat na adresu Magistrát
města Jablonec n. Nisou, odd. školství – Alena
Purmová, 466 01 Jablonec nad Nisou. Obálky je
třeba viditelně označit názvem konkurzu.
Případné dotazy na telefonu 483 357 315, 483
357 270. 

(red)

Město vyhlásilo výzvu k registraci subjektů
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ
formou příměstských táborů.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd
ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vy-
braného poskytovatele o hlavních prázdninách
v roce 2020.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města rodičům dětí. Za-
registrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu
od rodičů poníží o finanční příspěvek města
(mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování
příspěvku u města). 

Za každé předškolní dítě či za každého žáka
1. třídy, kteří budou v pracovní dny využívat je-
jich službu, bude poskytnut příspěvek 100 Kč/
1 dítě/1 pobytový den. Příspěvek bude na jedno

dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů, ma-
ximálně do výše 500 Kč.

Podmínky pro registraci jsou: přihláška po-
dána na předepsaném formuláři (ke stažení na
webu města nebo k dispozici na níže uvede-
ných kontaktech).

Doložení povinných příloh: živnostenské
oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjek-
tu s dokumentem, ze kterého je patrná možnost
poskytovat požadované služby (např. stanovy,

zakládací listina, zřizovací listina); platný výpis
z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zá-
stupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupo-
vat, ne starší než 3 měsíce, vyjma ředitelů/ředi-
telek příspěvkových organizací, které zřizuje
město nebo kraj; předložení aktuálního ceníku
na období červenec–srpen 2020 (ceny musí být
v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dě-
tí za první pololetí 2020); cena za službu musí
být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Uzávěrka registrace je 6. 3. 2020 v 12 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statu-

tární město Jablonec nad Nisou, Alena Pur-
mová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad
Nisou v obálce s označením Prázdniny 2020 ne-
bo osobně doručte tamtéž. Pro přijetí přihlášky
je rozhodující datum a čas doručení na poda-
telnu Magistrátu města Jablonec nad Nisou ne-
bo přímo na oddělení školství.

Bližší informace poskytne: Alena Purmová,
tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablo-
nec.cz. (red)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Foto archiv Radima Štryncla
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Jablonecké školy pořádají dny otevřených
dveří, při nichž představí svá speciální za-
měření. V doprovodu rodičů si tak mohou
budoucí prvňáčci, kteří do lavic zasednou
ve školním roce 2020/2021, prohlédnout
v průběhu března základní školy.

ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
3. 3. /úterý/
15.30–16.00 hodin – společná část – terasa školy
16.00–18.00 hodin – prohlídka školy s progra-
mem
Den otevřených dveří začne společnou částí
a úvodními informacemi. Potom budou zájem-
cům zpřístupněny prostory školy. Děti budou
plnit zadané úkoly formou hry, shlédnete pre-
zentace z akcí školy a prohlédnete se učebny
jednotlivých ročníků včetně nových učeben ja-
zyků, přírodopisu, chemie, fyziky a dílen. Na
vaši návštěvu se těší pedagogové a vedení ško-
ly. Rádi poradíme a zodpovíme dotazy, které se
týkají nástupu žáků do 1. tříd i zájemcům o pře-
stup na naši školu.
Místo: ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz

ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 
(Žižkův Vrch)
19. 3. /čtvrtek/
10.00–17.00 hodin
Zveme k návštěvě a prohlídce naší školy nejen
budoucí prvňáčky, ale také žáky 6. ročníků –
uchazeče o rozšířenou výuku tělesné výchovy
se zaměřením na atletiku, ale především všech-
ny zájemce a jejich rodiče, kteří zvažují, zda
bychom byli tou správnou volbou pro vzdělává-
ní jejich dětí. Program dne otevřených dveří bu-
de vyvěšen na webových stránkách školy.
Místo: ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 
(Žižkův Vrch)
www.zspasirskajbc.cz

ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
19. 3. /čtvrtek/
15.30 hodin – slavnostní zahájení ředitelkou
školy Michaelou Hanyšovou ve školní jí-
delně
15.45–17.00 hodin – individuální prohlídka
školy a zájmových útvarů spojená s občer-
stvením
Budete si moci prohlédnout obě budovy a na-
vštívit naše moderní učebny. Podáme vám veš-
keré informace o provozu školy (výuka, školní
družina, školní jídelna), rádi vám zodpovíme
případné dotazy. Další informace budou na we-
bových stránkách školy.
Místo: ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz

ZŠ Jablonec nad Nisou-Kokonín
19. 3. /čtvrtek/
13.00–17.00 hodin
Zveme na prohlídku naší školy budoucí prv-
ňáčky, rodiče i ostatní zájemce o studium. Ve
všech třech budovách vám umožníme indivi-
duální prohlídku učeben a připravíme prezen-
tace ze školních akcí. Na obou 1. stupních
(Rychnovská 215, Janáčkova 42) bude zároveň
připraven program Cesta školou za pohádkou,
během kterého budou děti v obou budovách
v průběhu odpoledne plnit různé úkoly na při-
pravených stanovištích.
Ve 14.00 hodin v Kokoníně i na Vrkoslavicích
vystoupí naši malí zpěváci, v Janáčkově 42 si
své vystoupení zopakují znovu v 15.00 hodin.
Na všech pracovištích se na vás těší pedagogic-
ký sbor spolu s vedením školy. Rádi vám pora-
díme a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Místo: Janáčkova 42, Rychnovská 215, 
Rychnovská 216 
www.zskokonin.com

ZŠ Jablonec n. N.Mšeno, Arbesova 30
23. 3. /pondělí/
Den otevřených dveří je v budově ZŠ rozdělen
do dvou částí a vždy se začíná společným sra-
zem ve vestibulu školy.
Děti: 15.00–16.00 hodin: Předškoláček (pro dě-
ti, které jsou přihlášené)
16.30–17.30 hodin: zábavné školní činnosti
(pro ostatní děti)
Rodiče: 15.00–16.00 hodin pro rodiče dětí Před-
školáčku – informační schůzka s vedením školy,
výstavka učebních materiálů pro žáky 1. tříd,
individuální konzultace, prohlídka školy
16.30–17.30 hodin: pro ostatní zájemce – infor-
mační schůzka s vedením školy, výstavka u-
čebních materiálů pro žáky 1. tříd, individuální
konzultace, prohlídka školy
Místo: Arbesova 30, Jablonec n. N.-Mšeno 
(vstup hlavním vchodem).
www.arbesovka.cz

ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24 
24. a 25. 3. /úterý a středa/
15.30–17.00 hodin
V 15.30 hodin začíná společný program. Rodiče
s dětmi si budou moci prohlédnout prostory
školy i školní družiny. Rodiče získají informace
o škole, o zápisu do 1. tříd, pro děti bude při-
praveno překvapení v současných prvních tří-
dách.
Srdečně zveme na návštěvu Mozartovky ve
Mšeně.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N. 
www.zsmozartova.cz

ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, 
Pod Vodárnou 10
26. 3. /čtvrtek/
14.00–17.00 hodin
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku základní školy. Za doprovodu peda-
goga bude možné seznámit se s třídami, odbor-
nými učebnami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se
též zúčastnit právě probíhající výuky a zájmové
činnosti. Počítačové učebny nabídnou možnost
vyzkoušet si opravdový školní výukový pro-
gram. 
Místo: Pod Vodárnou 10, Jablonec n. N.
www.zsrynovice.cz

ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
25. 3. /středa/
15.00–17.00 hodin
Zveme všechny rodiče a děti k nám na
Pivovarskou. Rádi vás provedeme naší školou
a ochotně poskytneme informace potřebné pro
rozhodnutí, zda je pro vás Pivovarská ta správ-
ná škola.
Místo: Pivovarská 15, Jablonec n. N.
www.7zsjbc.cz

ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
26. 3. /čtvrtek/
16.00–18.00 hodin
Přijďte se s budoucími prvňáčky podívat do na-
ší školy, poznat učitelský sbor a vedení. V prů-
běhu zábavně-naučného okruhu budou děti
plnit spoustu zajímavých úkolů. Na okruh
Pohádkového putování lze vyrazit až do 17.45
hodin.
Místo: začátek okruhu Pohádkového putová-
ní bude ve školní budově v ulici Švédská 12
(objekt bývalých jeslí), Jablonec n. N. 
www.zssumava.cz

Dny otevřených dveří v ZŠ /3.–26. března/

Zápis dětí do základních škol
Ve čtvrtek 2. dubna proběhne ve všech jablo-
neckých základních školách zřizovaných
městem zápis dětí do prvních tříd na školní
rok 2020/2021. Soukromá Základní škola
Ant. Bratršovského pořádá zápis o den dří-
ve, a to ve středu 1. dubna.

Zápis vyhlašují základní školy v souladu se
školským zákonem a Obecně závaznou vyhláš-
kou o školských obvodech ZŠ v Jablonci nad
Nisou. „Zápisy se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna
od 12.00 do 18.00 hodin, a to ve školách, které
zřizuje statutární město,“ říká vedoucí oddělení
školství, kultury a sportu Zdeňka Květová.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit ke
školní docházce dítě, které dovrší do 31. srpna
2020 šestý rok věku. „Dostavit se musí také zá-
konný zástupce, jehož dítěti byl v předešlém ro-

ce povolen odklad povinné školní docházky,“
dodává Květová. Při zápisu zákonný zástupce
předloží rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz. 

„Konečné rozmístění dětí do 1. tříd bude pro-
vedeno v souladu s obecně závaznou vyhláškou
o školských obvodech ZŠ a s přihlédnutím k po-
čtu míst v příslušných školách; u škol s odlou-
čenými pracovišti o rozmístění dětí do tříd roz-
hodne ředitel/ka školy,“ informuje náměstek
primátora David Mánek.

Jednotná kritéria jabloneckých 
základních škol pro přijetí žáků:
• trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu
• sourozenec, který už školu navštěvuje
• v případě většího počtu přihlášených bude pro-

vedeno losování

Zápis do 1. tříd ZŠ ve čtvrtek 2. dubna
od 12.00 do 18.00 hodin
• ZŠ Jbc, Liberecká 26
• ZŠ Jbc, Na Šumavě 43 (v budově Švédská 12)
• ZŠ Jbc, Pasířská 72
• ZŠ Jbc-Mšeno, Mozartova 24
• ZŠ Jbc, Pivovarská 15
• ZŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 30
• ZŠ Jbc-Rýnovice, Pod Vodárnou 10
• ZŠ Jbc-Kokonín, Rychnovská 216 (v budově

Rychnovská 215 a v budově Janáčkova 42)
• ZŠ Jbc, 5. května 76 (v budově Sokolí 9)

Zápis do 1. třídy v soukromé základní
škole, středa 1. dubna
od 8.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.30 hodin
• Základní škola Antonína Bratršovského,

Opletalova 4 (lk)

Ilustrační foto
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Studenťárna a Sezení na chodbách zvítězily
Do letošního jabloneckého kola soutěže Lep-
ší místo na školách zaslali studenti čtyř
středních škol celkem 70 nápadů, do finále
postoupily čtyři, které obhajovali studenti
v Eurocentru Jablonec. Padesátitisícové od-
měny si nakonec odnesli studenti Gymnázia
U Balvanu za projekt Studenťárna a SPŠT
za projekt Sezení na chodbách. 

Do projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad
Nisou se zapojily VOŠ mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Střední uměleckoprů-
myslová škola a VOŠ, Střední průmyslová škola
technická a Gymnázium U Balvanu. O šeky na
50 tisíc korun zápolily Relaxační jídelna, Sezení
na chodbách, Společná studentská místnost
aneb Studenťárna a Galerie Dvorek. 

„Byl jsem zvědavý, jak studenti své projekty
odprezentují, na tom nejvíce záviselo moje ko-

nečné rozhodnutí, komu dám svůj hlas,“ kon-
statoval jablonecký náměstek primátora David

Mánek, který byl členem poroty. Rozhodování
to bylo dle náměstka velmi složité, všechny čty-
ři projekty měly myšlenku a cílily na pomoc
ostatním. „Nakonec si i mě získaly projekty
obou vítězů. Druzí v pořadí si byli schopni při-
pravit technickou dokumentaci a měli skvělého
prezentátora. První byli skvělí jako tým a rea-
govali mj. bezprostředně na otázky poroty.“ 

„Nadace Jablotron považuje za klíčové mladé
lidi podporovat v tom, aby něco dokázali udělat
pro své okolí, a Lepší místo ve škole je pro to
ideální tréninková platforma,“ doplňuje Vla-
dimír Stanislav, člen správní rady Nadace JAB-
LOTRON, která je dalším partnerem projektu
Lepší místo na škole. 

Město Jablonec nad Nisou se na projektu po-
dílelo stejně jako Liberecký kraj a Nadace Jab-
lotron částkou 50 000 korun.

(jn)

■ Obrazem Ples statutárního města Jablonec nad Nisou

Jubilejní 25. ples statutárního města Jablonec nad Nisou se uskutečnil 25. ledna 2020 ve velkém sále Eurocentra. Společenská
událost má tradičně i charitativní rozměr, a to už od svého 7. ročníku v roce 2002. „Tehdy jsem předával šek na 25 tisíc korun ještě jako starosta
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR. Letos jsme předal podobný šek organizaci Tichý svět,“ sdělil primátor Jiří Čeřovský. Hvězdou
večera byla zpěvačka Olga Lounová se svou kapelou, k tanci a poslechu hrál Orchestr Ladislava Bareše se svými sólisty. Foto Colorpix 

Asistenti prevence kriminality pomáhají
Projekt jablonecké městské policie (MP)
Asistent prevence kriminality, který cílí na
skupiny lidí ve vytipovaných lokalitách
a snaží se minimalizovat hrozbu sociálního
vyloučení, má za sebou další rok. Je rozlože-
ný do tří let a MP na něj získala dotaci Mi-
nisterstva vnitra ve výši 1,7 mil. korun.

„Asistenti prevence kriminality hovoří s obyva-
teli Jablonce ve vytipovaných lokalitách, pomá-
hají jim změnit způsob života a tím minimali-
zovat hrozbu sociálního vyloučení. Asistenti se
významnou měrou podílejí na prevenci krimi-
nality ve městě, přispívají k ochraně a bezpeč-
nosti osob a majetku,“ uvádí manažer prevence
kriminality MP Tomáš Svačina.

Na projekt Asistent prevence kriminality zís-
kalo statutární město Jablonec nad Nisou v ro-
ce 2018 dotaci Ministerstva vnitra pro víceleté
financování na roky 2018–2020 v celkové výši
1 648 tis. korun. „Financováni jsou z něj dva
asistenti, jejichž činnost každý den plánuje
a kontroluje mentor – strážník městské poli-
cie,“ konstatuje Svačina s tím, že místa, kde asi-
stenti pracují, pečlivě vybírají zástupci MP,
státní policie a magistrátu. „K nejčastějším lo-
kalitám patří zejména ulice Dlouhá, Revoluční,
Horská, Podhorská, Pionýrů, Janovská, Na
Vršku, Dolní náměstí, autobusové nádraží,
Tyršovy sady a obchodní dům Centrál,“ uzavírá
Tomáš Svačina.

(jn)Foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová
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Den otevřených
dveří Centra Kašpar 
Ve středu 18. března od 15 do 17.30
hodin pořádá Centrum Kašpar
v Jablonci nad Nisou den otevře-
ných dveří. 

„Hledáte nové zaměstnání nebo
chcete současné změnit? Netušíte,
jaká práce je pro vás ta pravá?
Nevíte, jak se připravit na výběro-
vé řízení? Můžete s námi zkonzul-
tovat tyto i jiné otázky vašeho pro-
fesního života. Seznámíme vás
s nabídkou našeho poradenství
a rekvalifikačních kurzů a pomů-
žeme vám zacílit na pracovní pozi-
ci svým životopisem a motivačním
dopisem,“ říká Michaela Němcová
z centra. Kromě toho si návštěvní-
ci vyzkouší profesní a osobnostní
testy, které s nimi ihned zkonzul-
tují kariérní a pracovní poradkyně.

„Naše služby jsou pro vás zcela
zdarma. Přijďte s námi sdílet vaše
pracovní zkušenosti při kávě či ča-
ji. Již 15 let pomáháme lidem najít
to pravé místo na trhu práce, po-
můžeme i vám,“ láká návštěvníky
Němcová.

Centrum Kašpar se nachází na
adrese Dvorská 748/9, Jablonec nad
Nisou, tel. 737 212 919 nebo e-mail
michaela.nemcova@centrum-kas-
par.cz.

Těšíme se
na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 24. 3. 2020 od 15
hodin v kapli jablonecké nemocnice.
Dozvíte se vše o kojení a celkové
péči o dítě, o správném tělesném
vývoji a jeho dalším rozvíjení.
S výrobky, které vám v péči o vaše
miminko pomohou, vás seznámí
a drobné dárky předají zástupci fi-
rem. Podrobnější informace jsou
zveřejněny na www.nemjbc.cz.

Léto plné her 
a pohybu 2020
Free time Activities v čele s Ra-
dimem Štrynclem pořádá příměst-

ské tábory pro kluky a holky od 7
do 15 let. „V letošním roce jsme pro
vaše děti připravili pestrou nabíd-
ku, jako např. Koňský tábor, spor-
tovně zaměřený Sportík, jazykový
tábor s rodilými mluvčími z Ně-
mecka a poslední tábor nese název
Umím se o sebe postarat. Zde se
děti naučí jak si zašít věci, uvařit
jednoduché jídlo, vyžehlit atd.,“ vy-
jmenovává nabídku Radim Štryncl.
Přihlášky včetně bližších informa-
cí najdete na www.radimstryncl.cz.

Výzva
Cena města PRO MERITIS, veřej-
né ocenění za přínos k rozvoji
města, občanského života či dob-
rého jména města, je předávána
každoročně v úvodu Novoročního
koncertu.

Znáte-li někoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil, pošlete návrh na
jeho nominaci do 30. června t. r. na
adresu: Magistrát města Jablonec
nad Nisou, kancelář primátora,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad
Nisou. Návrh musí obsahovat krom
jména, data narození, místa byd-
liště nominovaného také zdůvod-
nění nominace a souhlas navrho-
vaného vyjádřený jeho podpisem.
Chybět by neměl ani kontakt na
osobu, která nominaci podává.

Jizerská 50, padesátkrát jinak
Úspěšný první ročník akce, ve
kterém Jablonec otevřel své
brány turistům i místním
v rámci Jizerské 50, se uskuteč-
nil v sobotu 8. února. Organi-
zace Jablonec Jinak společně
s místními sokoly spolupořáda-
li tuto netradiční akci, o kterou
byl zejména mezi Jablonečany
velký zájem. V pozdních odpo-
ledních hodinách odstartoval
v centru města Běžkařův prů-
vod městem, který zahájil ar-
chitekt, divadelník a dlouholetý
závodník Jizerské 50 David Váv-
ra, který měl před tím zajíma-
vou přednášku o architektuře
v knihkupectví Serius. Velká loutka běžkaře potom takřka 200 zájemců provedla po nejzajímavějších
místech Jablonce. Tyršovy sady se následně staly závěrečnou rovinkou s performance místní taneč-
ní skupiny Parau Parau. Pomyslná cílová páska se nacházela u vstupu do sokolovny, kde den vyvr-
cholil představením divadla Vosto5. Foto Anna Benháková

Vítání dětí
sobota 25. 1. 2020
Anežka Strnadová, Kryštof Váňa,
Viktorie Chlebcova, Vojtěch Veselý,
Laura Plívová, Václav Zíma, Tamara
Dvořáková, Sofie Králová, Nela Čer-
ná, Marie Grundzová, David Skála,
Markéta Nollová, Sofie Fetrová, Jan
Pucholt, Aneta Beldová, Mariana
Dudová, Karolína Kučerová, Ro-
zálie Hauerová, Klára Mlynková,
Sofie Bukáčková, Isabela Štimová

sobota 8. 2. 2020
Eliška Köhlerová, Lilly Kassem,
Anna Francová, Josef Šefr, Zara
Laurin, Kristýna Davidová, Jakub
Řezáč, Karolína Malá, Jakub Von-
šovský, Stanislav Horák, Eliška Pet-
rová, Dominik Fejfar, Tadeáš Kaš-
še, Viktorka Vasková, Tobiáš Lux,
Matyáš Řejha, Kryštof Micka, Jo-
náš Mokráň, Tereza Novotná, Emma
Nováčková, Kristián Hormandl,
Anežka Drápalíková, Jiří Rozporka.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za zá-
chranu života našeho syna Stani-
slava Havelky. Ve čtvrtek 3. října
2019 v odpoledních hodinách náš
syn dostal infarkt na odstavném
parkovišti v ulici Mladoboleslav-
ská v Praze 9, omdlel a zastavilo
se mu srdce. Naštěstí jsou mezi
námi lidé, kteří poskytli synovi
první pomoc a zachránili mu ži-
vot. Proto zůstaneme vděční Janu
Pňakovičovi z Jablonce nad Nisou
a jeho synovi Janu Pňakovičovi
ml., z Jenštejna u Prahy, kteří za-
čali s oživováním a masáží srdce
a pokračovali v nich až do příjez-
du záchranné služby. V nemocnici
nám oznámili, že syn přežil jen
díky této dobře odvedené první
pomoci. Rodiče Havelkovi

Děkujeme generální manažerce,
paní Moskalové, z Rehavitalu Jablo-
nec n. N., za vstřícnost při poskyt-
nutí prostor v Rehavitalu pro naši
členskou schůzi, která se konala
22. 1. 2020. Děkujeme paní Socho-
rové a Šimkové za rychlou obsluhu
přítomných při podávání občerstve-
ní a celému personálu, který po-
hoštění připravil. Jana Nováková,
předsedkyně STP, z. s., Jablonec

V Městském divadle v Jablonci se
v pondělí 10. února konalo slavnostní
vyhlášení ankety, kterou pořádá ČUS
Jablonec – Nejúspěšnější sportovec
roku 2020. Na snímku oceněný tým
FK Dragons. Foto Zbyněk Cincibus

Žáci 4. A ze ZŠ Liberecká dostali své
pololetní vysvědčení v libereckém IQ
parku z rukou robota Thespiana, který
je velkou chloubou libereckého science
centra, což bylo pro děti překvapení.
Foto Petra Hlubůčková

Ples zamilovaných, tak zněl podtitul le-
tošního Reprezentačního plesu Měst-
ského divadla Jablonec nad Nisou,
v pořadí již XIV. Ten se snad ani nemohl
konat jindy, než na Valentýna 14. úno-
ra. Foto Martin Kubišta

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Kamerový systém bude dál provozovat GREPA 
Jablonečtí zastupitelé schválili smlouvu mezi měs-
tem a společností GREPA Networks, s. r. o., o do-
dávce datových služeb pro Městský kamerový do-
hlížecí systém (MKDS). Smlouva bude uzavřená na
čtyři roky s roční výpovědní lhůtou, maximálně za
dva miliony korun bez DPH. 

Řešením dodávky datových služeb pro MKDS se za-
stupitelé zabývali již v letech 2018–2019 zvláště v sou-
vislosti s narovnáním se společností GREPA Networks,
s. r. o., jež je od roku 2016 vlastníkem optické trasy.
„Narovnání schválené zastupitelstvem loni v říjnu ře-
šilo zajištění provozu kamerového systému od oka-
mžiku přepojení na optické trasy v roce 2016 do kon-
ce roku 2019,“ shrnuje primátor Jiří Čeřovský.

Z výsledků jednání mezi městem a společností
GREPA vzešla maximální výše ceny 2 mil. Kč bez DPH
za dodávku datových služeb. „Výši ceny ovlivňuje ka-
pacita připojení, propustnost trasy, garance dostup-
nosti služby, IT bezpečnost apod. Určit přesně prů-
měrnou cenu za připojení jednoho kamerového bodu
vzhledem k velkému množství proměnných nelze.
Například Liberec platí za datové přenosy vybraných
deseti kamerových bodů téměř 49 tisíc korun bez DPH
měsíčně. Zbytek přenosové sítě ostatních kamerových
bodů město vlastní a její správa Liberec přijde na ně-
co málo přes 165 tisíc korun bez DPH měsíčně,“ říká
vedoucí oddělení právního Jiří Kučera a dodává:
„Uzavření smlouvy mezi statutárním městem a spo-
lečností GREPA Network, s. r. o., ukončí nejistotu při
zajištění provozu MKDS. Během následujících čtyř let
vznikne rozvojová strategie kamerového systému na
období 2020–2034 společně s ověřovací studií, jejichž
cílem je především pokrytí území města kamerovým
systémem.“

Schválené jsou jedno a víceleté dotace
z městského rozpočtu
Zastupitelé města schválili víceleté dotace pro léta
2020–2023 pro subjekty z oblasti tělovýchovy, kultu-
ry, sociální a zdravotní péče, výchovy a vzdělávání
v celkovém objemu 24,4 mil. korun.

Zatímco jednoleté dotace čerpají subjekty kulturní,
ty víceleté jsou určené subjektům, které získávaly podpo-
ru i v minulosti každoročně, svou činnost vykonávají
na území města minimálně po dobu pěti let, systema-
ticky pracují s dětmi a mládeží do 18 let a v oblasti
sportu se starají o významné sportovní areály na úze-
mí města. Seznam příjemců čtyřletých dotací i subjek-
tů navržených na poskytnutí jednoleté individuální
dotace na činnost v oblasti kultury schválili radní loni

v říjnu. „Ty subjekty, kterým jsou dotace schváleny,
nemohou v těchto letech žádat o dotaci na činnost z ji-
ných vyhlášených dotačních programů. Mohou však
požádat o dotaci z programů na akce,“ upozorňuje ná-
městek pro oblast humanitní a sociální David Mánek
s tím, že ostatní subjekty mohou žádat o dotaci do
všech dotačních programů, které schválilo zastupitel-
stvo města. 

Fond na zlepšení úrovně bydlení 
Žádosti o zápůjčky je možné do fondu podávat už
od 22. listopadu loňského roku, žadatelé mají čas
ještě do 31. března roku 2020. 

„Finance mohou Jablonečané využít na obnovu stře-
chy, rekonstrukci fasády, topení či sociálního zařízení
nebo na výměnu oken,“ říká ekonomický náměstek Mi-
lan Kouřil s tím, že loni byly vyčerpány zápůjčky v cel-
kovém objemu 1,2 mil. korun. „Ve fondu je na zápůjč-
ky vyčleněna částka 2 miliony korun,“ dodává Kouřil. 

Program podpory výstavby technické 
infrastruktury 2020 
„Program bude opět podporovat výstavbu domov-
ních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípo-
jek včetně odkanalizování novostaveb,“ připomíná
náměstek pro rozvoj Petr Roubíček s tím, že pro le-
tošní rok je v rozpočtu alokováno 1,5 mil. korun. 

O podporu formou investiční dotace budou moci žádat
majitelé rodinných a bytových domů v katastrálních úze-
mích Jablonce nad Nisou, kteří mohou získat 50 %
z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč.
Žádosti je možné předkládat na oddělení dotací od 1. 4.
do 30. 10. 2020, tradičně bude příjem žádostí dvou-
kolový. Potvrzení o schválení projektového záměru vy-
daná v letech 2013, 2014, 2016–2019 zůstávají v plat-
nosti, pokud splňují podmínky letošního programu. 

Program obnovy městské památkové zóny 2020 
Program je určený pouze majitelům domů v měst-
ské památkové zóně, které nejsou kulturní památ-
kou, a proto nemohou žádat o dotace z Ministerstva
kultury ČR. 

„V rozpočtu je vyčleněno 1,5 mil. Kč, přičemž žádat
je možné o 50% neinvestiční dotaci, maximálně však
150 tis. Kč na jeden dům. Dotace je poskytována na
úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou
autentických prvků a konstrukcí – na opravu střechy,
výměnu oken, vstupních dveří a obnovu fasády,“ říká
Petr Roubíček. Žádosti bude přijímat oddělení dotací
od 1. 4. do 30. 10. 2020.

(jn)

■ Vzpomínáme
Jablonecký magistrát vzpomíná
na svou kolegyni, jež rukou pe-
vnou i laskavou vedla oddělení
veřejně prospěšných prací. 

Ačkoliv byla známá svou ob-
rovskou energií, nebylo jí dost
k tomu, aby porazila zákeřnou
nemoc. Jsme rádi, že jsme Hanu
Daškovou poznali a mohli s ní
pracovat.

Kolegové MMJN

■ Krátce
Projekt MAP Jablonecko II
pomáhá školám
Od loňského července realizuje
Místní akční skupina v Podješ-
tědí, z. s., projekt Místní akční
plán pro území ORP Jablonec
(MAP Jablonecko II), který nava-
zuje na ten pilotní v oblasti roz-
voje síťování, sdílení zkušeností
a možnosti spolupráce školských
zařízení na našem území. Part-
nerem projektu je Dům dětí
a mládeže Vikýř v Jablonci nad
Nisou, odbornou pomoc posky-
tuje jablonecký magistrát.

V rámci projektu vzniká uni-
kátní dokument mapující vývoj
trendů ve vzdělávání na našem
území v posledních letech.
Autorský tým sleduje obsazenost
škol, počty žáků se specifickými
poruchami učení, materiální vy-
bavení a potřeby školských zaří-
zení i aktuální stav pedagogic-
kých sborů ve školách. Praktická
část projektu slouží jako podpo-
ra pedagogů, rodin a samotných
dětí. 

„Konkrétně se jedná o tzv. im-
plementační aktivity, z nichž
jmenujme např. představení ře-
mesel regionu, centra kolegiální
podpory pedagogů, vzdělávací
materiály Jablonecko: náš do-
mov, kulaté stoly pro demokra-
tickou kulturu, aktivity a work-
shopy ve spolupráci s knihovnami,
klub ředitelů ZŠ a MŠ,“ konsta-
tuje Martin Jeništa, projektový
pracovník MAS v Podještědí
s tím, že témata seminářů
a workshopů pro pedagogy se
odvíjejí od doporučení pracov-
ních skupin tvořených zástupci
napříč celým územím ORP Jab-
lonec nad Nisou. 

Do projektu MAP Jablonecko II
se zapojilo 42 školských zařízení
na Jablonecku. „Většina aktivit je
mimo pracovní dobu, což doka-
zuje, že samotní pedagogové
mají zájem o rozvoj své profesní
úrovně i celého vzdělávání, a to
i v momentech, kdy čelí často
nesmyslné administrativě,“ uvá-
dí Jeništa.

Více informací je na www.pod-
jestedi.cz nebo FB stránce Místní
akční plán – MAP Jablonecko II. 

(MJ)

Na jedenácté minci České mincovny z cyklu Legendy československého hokeje není nikdo menší než Jaromír Jágr. Mince se svou podobiznou
vyrazil v úterý 4. února v Jablonci nad Nisou legendární hráč s číslem 68 osobně. Autor návrhu Martin Dašek jej zachytil v mladistvé podobě,
v době olympijského triumfu v Naganu. Foto archiv Česká mincovna



(11)

jablonecký měsíčník březen 2020

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Po roce 1989 vznikaly tzv. samosprávy a tehdej-
ší zastupitelstvo mělo 40 členů. Za učitele jsme
sestavili kandidátku pod názvem Nezávislé
sdružení škol. Do ZM jsem se dostal pomocí
preferenčních hlasů. Vše bylo neznámé, nové,
nikdo se do té doby v komunální politice nepo-
hyboval. Na jaře 1994 se tvořila nová, různá
uskupení, strany a hnutí. Třemi z nich jsem byl
osloven. Zvážil jsem jejich nabídky a nakonec
se rozhodl pro ODS. Ve volbách získala strana
9 mandátů a ODS mě navrhla na starostu. V té-
to funkci jsem byl v období 1994–2006 a v roce
2019 jsem byl nově zvolen primátorem města. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
V prvním období jsme se to všichni učili za
chodu. Materiály v písemné formě jsme si cho-
dili vyzvedávat na radnici, nebyl žádný inter-
net. Vše bylo pro nás nové, řešili jsme personál-
ní situaci na radnici, školství, podporu sportu.
To byla moje parketa, neboť jsem ke školství
a sportu měl velmi blízko. Museli jsme najít
zdroje peněz do rozpočtu na financování oprav,
rekonstrukci majetku a na investice. Tím, že
jsem se stal starostou, nyní primátorem, ne-
mám přesně vymezené priority, protože všech-
ny oblasti se mě týkají, o všem musím mít zá-
kladní přehled, byť mám náměstky na jednotlivé
resorty. 

Původním povoláním jste učitel, kde všude
jste učil?
V roce 1984 vznikaly školy s koncepcí sportu
a v Jablonci byla otevřena sportovní škola, kte-
rá se postupně přeměnila v Gymnázium Dr.
Antona Randy. Na škole jsem začal učit příro-
dopis a chemii a v roce 1990 jsem se stal zá-
stupcem ředitele. Po skončení starostování
jsem v roce 2007 nastoupil jako ředitel do
Centra vzdělanosti Libereckého kraje a v říjnu
2009 do Národního ústavu vzdělávání Praha,
kde jsem pracoval v rámci Libereckého kraje
na projektu národní soustavy kvalifikací. V ro-
ce 2012 jsem se stal ředitelem Základní školy
Liberecká 26. Znovu jsem tedy začínal ve škol-
ství po 18 letech.

Co se za tu dobu změnilo?
V mnoha rodinách chybí, z mého pohledu dů-
ležitý „mužský“ prvek. Udivilo mě zjištění, ko-
lik dětí má dnes různé poruchy, s jakými diag-
nózami přicházejí, některé jsou již dokonce
medikované. Někteří rodiče zapomínají nebo
nechápou, že škola má děti především vzdělá-
vat, nikoli je hlavně vychovávat. To je přede-
vším povinností rodičů. Přibylo žáků s různými
diagnózami. Podle mého silného přesvědčení je
však mnoho z nich pouze špatně vychovaných,
protože se jim rodiče nevěnovali. Kantoři mají
dnes mnohem složitější roli, než tomu bylo
v době, kdy jsem začínal učit. Kdo to nezažil na
vlastní kůži, tak si to nedovede reálně předsta-
vit.

V mládí jste běhal překážky, jakých úspěchů
jste dosáhl?
Jsem několikanásobný mistr Československa
v běhu na 50 a 60 m překážek v hale a mistr
republiky na 110 m venku. Největší individuální
úspěch je 4. místo na 60 m překážek na halovém
mistrovství Evropy v Mnichově 1976. Na 110 met-
rů překážek mám osobní rekord 13,94 s. 

Vaší velkou vášní je sjezdové lyžování, prý
i závodíte?
Od malička jsem sportoval. V létě jsme dělali
atletiku, hráli volejbal, jezdili na kole, v zimě
lyžovali. Lyžoval jsem vždy rád a když mi bylo 50,

nalákal mě kamarád Václav Špringl na závody
veteránů. Tím začala moje kariéra lyžaře sjez-
daře. Jsem registrovaný ve svazu lyžařů a účast-
ním se závodů masters v obřím slalomu.

Také hrajete na trumpetu.
V Semilech jsem šest let chodil do lidové školy
umění, ale když jsem se začal věnovat atletice,
hraní na trubku jsem omezil a časem přestal
hrát úplně. V ZŠ Liberecká jsem se ke hře na
trubku po 40 letech vrátil. V roce 2018 jsem se
přihlásil do Senior akademie při ZUŠ Jablonec,
kde pod vedením Miroslava Halamy docházím
do čtvrtého semestru.

Jste velmi aktivní, máte čas na rodinu?
Návrat po 13 letech na radnici byl neplánovaný
a opravdu nečekaný. Pochopitelně rytmus živo-
ta se zase totálně změnil, je složitější, možnosti
trávit čas s rodinou je omezený. Pokud může-
me, snažíme se být co nejvíce spolu. Baví nás
chalupaření. Je to sice nekonečný příběh, ale
práce s motorovou pilou, se sekačkou, křovino-
řezem a sekerou je pro mě vítaný relax. 

Závěrem, jaký člověk je Jiří Čeřovský?
Myslím si, že jsem navenek ukázněný a snažím
se být klidný. Občas se stává, že dám průchod
emocím a jsem ve svém vyjadřování velmi ráz-
ný a pro okolí asi i nepříjemný. Ovlivňuje to ur-
čitě má minulost sprintera, kantora a také věk.
Jsem soutěživý typ, tato vlastnost mě provází
celým životem a těžko se jí zbavím. Ve sportu se
totiž nevyhrává „řečmi“, ale výkonem na spor-
tovišti. Zajímá mě proto především výsledek
i v komunální politice. Ostatně i to byl jeden
z motivů, proč jsem přistoupil na návrh ODS
znovu se ujmout vedení města. Jablonec je
značka, která mi není lhostejná, žiju zde 36 let
a 30 let jsem zastupitel. Znám problémy města
a chci mu v jejich řešení pomáhat. 

Jiří Endler

Jiří Čeřovský
Jablonec je značka, která mi není lhostejná

■ Jiří Čeřovský
Narodil se v roce 1955 v Semilech. 
Po absolvování gymnázia vystudoval
Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, 
obor biologie – chemie, učitelství pro
střední školu. Je ženatý, má jednu dceru.
Do Jablonce se přestěhoval v roce 1984,
kdy začal učit na sportovní škole. 
V letech 1990–1994 byl ve funkci 
zástupce ředitele. Od roku 1994 do roku
2006 stál jako starosta v čele města
Jablonec n. N. Před zvolením do funkce
primátora působil jako ředitel Základní
školy Liberecká 26 v Jablonci n. N. Mezi
jeho záliby patří atletika (bývalý repre-
zentant ČR), sjezdové lyžování, jízda na
kole, hra na trubku a chalupaření. Od roku
1995 je členem ODS, v zastupitelstvu
města působí nepřetržitě již 29 let.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Jiřího Čeřovského
Foto archiv 

Jiřího Čeřovského

Foto Jiří Endler
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■ Z magistrátu
V provozu jsou toalety na konečné
Od začátku února jsou v provozu toalety na
konečné tramvaje, které nahradily ty v Tyr-
šově parku. Otevřené jsou celý týden od 6 do
18 hodin. 

„Město má toalety na konečné tramvaje ve
výpůjčce od Dopravního podniku měst Liberec
a Jablonec nad Nisou,“ říká Dana Försterová
z oddělení správy veřejné zeleně a dodává, že
obsluha WC bude ve stánku bývalého občer-
stvení, které je už od června loňského roku ne-
využívané. (red)

Z Hasičské je možné odbočit
do Smetanovy
Nové dopravní značení je na křižovatce ulic
Smetanova, Hasičská a Mírové náměstí. Nyní
mohou vozy jedoucí shora ulicí Hasičskou
odbočit vlevo do ulice Smetanovy. Dosud tak
mohly jezdit pouze autobusy MHD. 

„Jde o dočasné dopravní značení, které má
prověřit možnost odklonění dopravy při objížď-
kách, které město čekají v nejbližší době s vý-

stavbou kanalizace v ulicích Poštovní a Bu-
dovatelů,“ vysvětluje Radka Šrýtrová z oddělení
silničního a dopravního. Nové dopravní znače-
ní potrvá zatím do 1. dubna, průběh dopravy se
bude vyhodnocovat v polovině března. (red)

Vykácenou zeleň nahradí nová výsadba
Na projekt Revitalizace vodoteče Dolina
v Jablonci nad Nisou v předpokládané hod-
notě 4,4 mil. korun získalo město dotaci z EU
přesahující jeden milion. Výstavba si vyžádá
kácení některých dřevin, jež nejpozději do
poloviny listopadu příštího roku nahradí no-
vá výsadba. 

Výsledkem projektu bude revitalizace úseku
vodního toku včetně části sousedních pozemků.
„Stavbou budou obnovené vodní prvky v krajině
s ekologicko-stabilizační funkcí. To znamená,
že z hlediska vodohospodářského budou tůně
a revitalizované koryto sloužit k akumulaci
a retenci vody v krajině,“ vysvětluje náměstek
primátora pro rozvoj města Petr Roubíček
s tím, že na základě žádosti získalo město dota-

ci 1,1 milionu korun z Operačního programu
Životní prostředí. 

„V revitalizovaném korytě bude vybudován
vzdouvací objekt, původní koryto bude zasypá-
no a přehrazeno pěti přehrážkami. Vzniknou
tak průtočné i neprůtočné tůně, lokalitu doplní
mlatové i kamenné cesty a mobiliář. Na břehu
průtočné tůně bude zbudováno molo,“ dodává
Roubíček. 

Součástí výstavby je i kácení v době vegetač-
ního klidu, tedy v průběhu února a března.
„Stavba proběhne letos na podzim a vykácenou
zeleň nejpozději v listopadu příštího roku na-
hradí nově vysazené dva jeřáby, tři duby, dvě lí-
py a javor,“ uzavírá náměstek Petr Roubíček. 

(jn)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

Rekonstrukci ulice V Aleji tvoří dvě etapy
Od poloviny února začaly uzavírky v ulici
V Aleji, které potrvají minimálně do konce
října roku 2021. Důvodem jsou kompletní
rekonstrukce ulice, kanalizace a vodovodu,
které dle předpokladu přijdou město na ne-
celých 20 milionů korun. 

„Projekt představuje rekonstrukci místní ko-
munikace i chodníků, výstavbu parkovacích
stání, úpravu křižovatek a napojení uličních
vpustí, výměnu veřejného osvětlení včetně
zemních kabelů v ulici V Aleji a úpravu zeleně.
Hodnota zakázky byla vyčíslená na 19,4 milio-
nu korun bez DPH,“ popisuje rozsáhlou rekon-
strukci náměstek primátora pro rozvoj města
Petr Roubíček s tím, že nedílnou součástí bude
také oprava opěrné zdi chodníku u rodinného
domu č. p. 44. „Nejprve bylo nutné zcela vyká-
cet lipovou alej – některé stromy rostou v mís-
tech budoucích parkovacích stání, ale většina
lip je z dendrologického pohledu dožilá a ne-
perspektivní. Náhradní výsadbu oboustranné
aleje budou tvořit kultivary javoru a muchovní-

ky a objeví se nejpozději na podzim 2021,“ vy-
světluje Roubíček. 

Nyní se rekonstruuje kanalizace a vodovod,
práce jsou rozdělené na dvě etapy. První si vy-
žádala úplnou uzavírku části ulice V Aleji od
ulice Pivovarské po ulici Pražskou, skončit by
podle předpokladu měla do konce dubna.
„Druhá etapa rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodu si vyžádá úplnou uzavírku dolní části ulice

V Aleji od ulice Pražská po Souběžnou. Před-
pokládáme, že potrvá od dubna do konce čer-
vence tohoto roku. Bude navazovat na novou
kanalizační propojku z ulice Pražské do ulice
V Aleji, která se bude stavět do poloviny břez-
na,“ vysvětluje plánovanou stavbu Luboš
Kousal z oddělení investiční výstavby jablonec-
kého magistrátu.

První etapa vlastní rekonstrukce ulice V Aleji,
a to úseku od ulice Souběžná až po Pivo-
varskou, má začít 1. dubna a podle harmono-
gramu by mělo být hotovo do konce října.
„V tomto období bude zmiňovaná část ulice
V Aleji zcela uzavřená. Pokud bude příznivé po-
časí, uvažuje město o prodloužení termínu rea-
lizace v tomto roce,“ doplňuje Kousal, který do-
dává: „Druhá etapa rekonstrukce ulice V Aleji
by měla pokračovat od místa, kde letos stavba
skončí, tedy vzhůru po ulici Pražskou a také
úsekem dole od ulice Pražská po Souběžnou.
Předpoklad dokončení 2. etapy je do konce říj-
na příštího roku. Pak přijde na řadu výsadba
náhradní zeleně.“ (jn)

■ Personální inzerce
Manažer cestovního ruchu

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou, výběrové řízení na pozici referent od-
boru humanitního Magistrátu města Jablonec
nad Nisou – manažer cestovního ruchu. 

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budova magistrátu

města a území správního obvodu města, jakož-
to obce s rozšířenou působností podle přílohy č.
2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním ob-
čanem České republiky (případně i cizím stát-
ním občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla
věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ce-
stovní ruch, příp. ekonomického či humanitní-
ho zaměření; orientace v problematice cestov-
ního ruchu; aktivní ústní i písemná znalost
anglického nebo německého jazyka; znalost
druhého světového jazyka výhodou; znalosti či
zkušenosti s řízením projektů výhodou; zkuše-
nosti s destinačním managementem výhodou;

dobrá znalost prostředí výhodou; výborné ko-
munikační a organizační schopnosti, schopnost
týmové práce, koncepční myšlení, zodpověd-
nost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů,
flexibilita; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet).

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat: jmé-
no, příjmení a titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo (mail); čís-
lo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis; výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsí-
ce; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
popř. jeho ověřenou kopii; návrh koncepce roz-
voje cestovního ruchu v vycházející z nejsilněj-
ších oblastí cestovního ruchu v regionu (max.
2 strany A4).

Popis vykonávané práce: podílí se na tvorbě
strategických materiálů pro oblast cestovního
ruchu, podílí se na tvorbě místních i regionál-
ních projektů rozvoje cestovního ruchu. Spolu-
pracuje s veřejnými institucemi, organizacemi

města a aktéry v oblasti cestovního ruchu. Par-
ticipuje na prezentaci a propagaci města Jab-
lonec nad Nisou.

Platové zařazení: do platové třídy 11.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned popř. dle vzájemné dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro

doručení přihlášek uchazečů je 12. 3. 2020 do
12 hodin., tato lhůta platí i pro přihlášky doru-
čené poštou.

Způsob podání přihlášky: osobně na orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-
nice, č. dveří 232–236, písemně na adresu: Ma-
gistrát města, organizační a personální oddělení,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou. Na
obálku se všemi požadovanými dokumenty
k výběrovému řízení uchazeči napíší „neoteví-
rat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u Miroslavy Rýža-
kové, vedoucí humanitního odboru na ryzako-
va@mestojablonec.cz, informace k výběrové-
mu řízení poskytne Zdeňka Krausová, organi-
zační a personální oddělení na krausova@me-
stojablonec.cz.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-
jdete na www.mestojablonec.cz

Foto Jiří Endler
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Jubilejní ročník Euroregion TOUR 2020
Již po dvacáté se bude v Libereckém kraji
konat veletrh cestovního ruchu Euroregion
Tour. V jabloneckém Eurocentru se ve dnech
6.–7. března představí nejen města, turistické
oblasti a kraje ČR, ale i další aktéři cestov-
ního ruchu.

Veletrh již tradičně nabídne novinky v cestov-
ním ruchu, nápady na dovolenou, tipy na výle-
ty v tuzemsku i zahraničí.

Doprovodný program je bohatý, dalším bo-
nusem je návštěvnická soutěž, ve které se bude
hrát o volné vstupenky do turistických cílů,
poukazy a další hodnotné ceny od vystavovate-
lů a partnerů podílejících se na organizaci ve-
letrhu.

Tradičně nebude chybět ani prodej regionál-
ních produktů, ochutnávky a řemeslné dílny. 

Doprovodný program

Venkovní areál Eurocentra
6. 3. /pátek/
10.00 Zahájení veletrhu za doprovodu ARIES 

Velký sál Eurocentra 
6. 3. /pátek/
10.30 Zahájení programu – prezentace:

Křišťálové údolí
11.00 Prezentace Muzea skla a bižuterie
11.15 Hudební vystoupení Studia Kokos
12.00 Prezentace pivovaru Volt
12.30 Hudební vystoupení Studia Kokos
13.00 Přednáška Lužice – neznámý soused?
14.00 Prezentace Chaty Bramberk
14.30 Přednáška Poutní cesta Blaník–Říp
15.00 TK XTREAM: Country tanec

15.30 Taneční vystoupení Parau Parau
16.00 Tichý svět: tanec neslyšících
16.30 Vystoupení pěveckého sboru Iuventus,

gaude!
17.00 Vyhlášení soutěže regionálních výrobků

7. 3. /sobota/
9.00 Vystoupení DPS Skřivánek
9.30 Program pro děti – Pirátská show

(tancování, soutěže, zábava)
10.30 Hudební vystoupení The Fireflies
11.15 Vyhlášení výtvarné soutěže
11.30 Prezentace – Film office Liberec
12.00 Hudební vystoupení studia Kokos
12.30 Vyhlášení návštěvnické soutěže

Malý sál Eurocentra 
6. 3. /pátek/–7. 3. /sobota/ 

Gastrokoutek s kavárnou (regionální
potraviny, ochutnávky specialit)

Kino Junior
6. 3. /pátek/
10.00 Filmová projekce – Free Sólo
14.00 Filmová projekce – 25 km/h
17.30 Cestovatelský pořad – 5+1 švestek 

7. 3. /sobota/ 
10.00 Přednáška na téma propagace cestov-

ního ruchu. Brunch s blogery a fotografy.

Eurocentrum – výstavy
Výstava 1: Zaostřeno na Jizerky. 
Výstava 2: Tady stále v pohodě. Cestujeme

trochu jinak mezi Žitavskými a Jizerskými
horami – výstava v rámci projektu
Slowtourism v Euroregionu Nisa. 

Ekocentrum
6. 3. /pátek/–7. 3. /sobota/ 
Korálková dílna
Výstava soutěžních prací dětí MŠ a ZŠ na 
téma Moje oblíbené místo v Libereckém kraji. 

Klub Na Rampě
6. 3. /pátek/ 
12.30–14.30
Bezmála zapomenutá řemesla – seminář
OHK z cyklu Tradiční řemesla s příběhy mistrů
svých oborů: řezbář Jiří Rücker, truhlář
gotický Kocour Pozdnický, papírník Michal
Gorec, medailérka Veronika Adamcová, 
program na www.ohkjablonec.cz. 

Foyer Eurocentra
6. 3. /pátek/10.00–18.00
7. 3. /sobota/ 9.00–13.00 
Prodejní výstava regionálních produktů. 
Řemeslo živě, jarmark tradičních výrobců.

Výstavní pavilon S 4
6. 3. /pátek/10.00–18.00
7. 3. /sobota/ 9.00–13.00 
Sportovní retro koutek – Sundisk Jablonec n. N. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Vstup zdarma

Foto 3 x Ivana Mošnová

Jeden svět v Klubu Na Rampě
Až naprší a uschne – takové je motto 22. roč-
níku mezinárodního festivalu dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět, kte-
rý v březnu zavítá i do Jablonce nad Nisou.

Vysychající řeky, vyprahlá pole, prázdné studny
– klimatická změna se začíná dotýkat i našeho
okolí. Motto „až naprší a uschne“ jsme jako dě-
ti používali při škádlení. Nyní ovšem vystihuje
jednu z podstat klimatické změny – krajina
v důsledku narůstajících teplot a špatného hos-
podaření neudrží vodu. 

Festival pořádá společnost Člověk v tísni, je-
ho regionální obdobu v Jablonci nad Nisou již
13. rokem Jablonecká kulturní obec. Filmové
projekce se uskuteční v Klubu Na Rampě od
pondělí 23. do čtvrtka 26. března, o den déle se
dopoledne promítá pro školy. 

„Výběr filmů je i letos připraven pro školy. Pro
žáky a žákyně základních škol to jsou tři pásma
krátkých filmů, pokrývající širokou škálu té-
mat, od šikany přes rodinné vztahy až po život-
ní prostředí. Pro středoškoláky a středoškolač-

ky jsou přichystány dva krátké a čtyři celove-
černí filmy. Po všech filmech v rámci školních
projekcí následuje debata. Každoročně festiva-
lové projekce v Klubu Na Rampě shlédne ko-
lem tisíce žáků a studentů. Pro ty jsme letos vy-
hlásili literární soutěž na téma Co se stane, až
naprší a uschne. Cenou pro nejlepší autory je
splutí řeky Jizery z Malé Skály do Dolánek,“ u-
vádí jablonecká organizátorka festivalu Milena
Bauerová. 

FESTIVAL JEDEN SVĚT 2020
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech. Téma: Až naprší a uschne…
23. 3. /pondělí/ 17.30 hodin, Postřiženi muzi-

kou (ČR/80min.). V kapele The Tap Tap
hrají a zpívají členové Jedličkova ústavu.

23. 3. /pondělí/ 19.30 hodin, zahájení festivalu
spojené s projekcí dokumentu Češi jsou
výborní houbaři (ČR / 54 min.).

24. 3. /úterý/ 17.30 hodin, Válka umění
(N, DEU / 102 min.).

24. 3. /úterý/ 19.30 hodin, iHuman
(N, D / 99 min.).

25. 3. /středa/ 17.30 hodin, Tímhle vlakem
jedu (FR, FI / 77 min.).

25. 3. /středa/ 19.30 hodin, Země medu
(MA / 85 min.).

26. 3. /čtvrtek/ 17.30 hodin, Ztracený domov
(SR / 75 min.).

26. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin, Psí láska ¨
(ČR / 80 min.).
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 3. /úterý/ 17.00 hodin
JUPITERŮV MAGNET
Astronomické okénko Martina Gembece.

5. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ŠKORPILOVA BĚŽECKÁ BIBLE
Ultramaratonec a zakladatel běžecké
školy Miloš Škorpil v autorské besedě
odhalí tajemství běhu takovým způso-
bem, že si jej zamilují i ti, kteří celý život
tvrdili, že běh je jejich největší nepřítel.

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

16. 3. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
KNIŽNÍ HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ
Do oddělení pro děti a mládež zveme
na hravé dopoledne všechny maminky
a tatínky, kteří jsou na mateřské dovo-
lené. Společně se začteme do knížky.
Akce se koná v rámci celostátního pro-
jektu Bookstart – S knížkou do života.

17. 3. /úterý/ 16.00 hodin
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI
Zveme i ty, kteří se ještě nepokusili
s Jiřinou Ziklovou nahlédnout do své
paměti.

23. 3. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – ZAHRAJEME
SI DIVADLO
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do oddělení dětí a mládeže.

24. 3. /úterý/ 14.00 hodin 
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou, jaké možnos-
ti skrývá vaše paměť.

24. 3. /úterý/ 17.00 hodin 
TVRZE
Vyprávění Jiřího Duška o největších
stavbách opevnění z let 1935–38.

27. 3. /pátek/ 18.30–22.00 hodin
VEČER S ANDERSENEM
na motivy knížek Joanne Rowlingové
o Harrym Potterovi. Večer plný her
a soutěží pro děti a jejich rodiče. A bu-
dete-li chtít, přijďte v maskách oblíbe-
ných postaviček z této knížky. Vstup pro
děti do 12 let a pouze v doprovodu rodičů.

31. 3. /úterý/ 17.00 hodin
LAOS
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, 
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ
PRVOREGISTRACE ZDARMA
Každou středu v měsíci bezplatná půl-
roční registrace pro nové čtenáře
v hlavní budově, na pobočkách v den
jejich provozu.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů za
pouhou jednu korunu.

ČTENÁŘ ROKU 2020
Vyhlášení vítěze soutěže Čtenář roku.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HERNÍ PÁTKY
Zábavné kvízy, bludiště a hry
s Minecraftem. 

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 12. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma:
NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ
NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY
(Karel Čapek). Pravidla na http:
//bit.ly/fotosoutez2020. Své příspěvky
zasílejte do pátku 24. dubna 2020.

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

NOVÉ VÝSTAVY
MARTIN JUNGER – FOTOGRAFIE
Výstava umístěná v prostoru schodiště.
100 LET S NÁMI
Výstava mapuje stoletou historii české
veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou
(1920–2020). Expozice umístěna na
chodbě k multimediálnímu oddělení.

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.
čtvrtek + pátek
LYŽOHRÁTKY
Na zahradě Vikýře pravidelně každý
čtvrtek a pátek, podle počasí a sněhových
podmínek – lyžování pro nejmenší a je-
jich rodiče. Cena 2 × 45 minut za 200 Kč,
info Jana Zajícová, zajicova@vikyr.cz.

6. 3. /pátek/ 16.00–20.00 hodin
WORKSHOP PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
Výroba kosmetiky z dostupných suro-
vin s Martinou Janegovou, přihlášky:
majda.janegova@gmail.com.

12. 3. /pátek/
POVÍDÁNÍ S PORODNÍ ASISTENTKOU
Téma: kojení, péče o miminko a správná
manipulace s ním, informace:
radka.hluzova@seznam.cz.

14. 3. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro děti i dospělé;
vstupné 40 Kč/osoba, do 15 let zdarma.
Akce se koná ve spolupráci se Sport
Jablonec, s. r. o., info: Pavel Dostál.

17. 3. /úterý/ 19.30–21.00 hodin
SALSA S MONIKOU
Informace: Monika Eklová, 
eklova.monika@seznam.cz.

21. 3. /sobota/ 8.00–12.30 hodin
POSTUPOVÉ REGIONÁLNÍ KOLO
ZPĚVÁČEK 2020
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, startovné i vstupné
50 Kč, informace: Barbora Formanová.

20.–22. 3. /pátek–neděle/
SOUSTŘEDĚNÍ PRO HUDEBNÍKY
Víkendové soustředění pro všechny hu-
debníky, přihlášky: Barbora Formanová.

25. 3. /středa/
PYTHAGORIÁDA
Info Pavla Svoboda, zeminova@vikyr.cz.

28. 3. /sobota/
DĚTSKÁ RECITACE
Dětská recitační soutěž pro přihlášené
žáky, prezence od 8.30 hodin kategorie
0, I, II; od 11.00 hodin kategorie III, IV;
koná se v DDM Vikýř. Přihlášky Pavla
Svoboda, svoboda@vikyr.cz

JARNÍ PRÁZDNINY
9.–13. 3. 2020
8.–13. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY V POLSKU
Rodinný tábor – obsazeno

9.–13. 3. /pondělí–pátek/
SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
Přihlášky: Barbora Formanová, 
formanova@vikyr.cz.

9. a 10. 3. /pondělí a úterý/ 
8.00–16.00 hodin
VÝLET ZA TECHNIKOU
Akce v rámci jarních prázdnin,
navštívíme Letecké muzeum Metoděje
Vlacha a Škoda auto, cena: 100 Kč/oso-
ba. Přihlášky: Pavel Dostál, dostal@vi-
kyr.cz.

9.–13. 3. /pondělí–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINY V JANOVĚ
Pobytová akce v rámci jarních prázdnin,
kdy budeme ubytovaní na horské chatě
na Velkém Semerinku – chata ATOMu
(Asociace turistických oddílů mládeže).
Na programu budou hry a výlety do
okolí, informace: Andrea Tauchma-
nová, tauchmanova@vikyr.cz.

9. a 10. 3. /pondělí a úterý/
JARNÍ PRÁZDNINY PRO
TÁBORNÍKY SE ZP
Celodenní prázdninový program pro děti
a mládež se zdravotním znevýhodně-
ním. Oběd zajištěn. Cena 250 Kč/osoba
a den, informace Ilona Literová, tel.:
731 615 621, e-mail: literova@vikyr.cz.

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

2.–28. 3. /každý všední den/ 9.00–12.00
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od 3 měsíců s doprovodem.

2. 3. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VÝROBA MASEK NA MASOPUST
Přijďte si vyrobit masku do masopust-
ního průvodu, který se bude konat odpo-
ledne. Přihlášky předem tel. 605 733 540.

2. 3. /pondělí/ 16.00 hodin
MASOPUSNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Tradice a zábava pro každého. Vítáme
jednotlivce i celé skupiny. Sraz na par-
kovišti spolkového domu v maskách,
fantazii se meze nekladou. Čeká vás
průvod městem v maskách s živou
muzikou, tanec, hry, občerstvení,
soutěž o nejkrásnější masku.

4. 3. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.

4. 3. /středa/ 8.30–15.00 hodin
REKVALIFIKAČNÍ KURZ CHŮVY
Bude probíhat pod vedením BFZ.

5. 3. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
JAK MÍT ČISTOU DOMÁCNOST
RYCHLE A EFEKTIVNĚ? 
Rady a ukázky, jak udržovat čistotu
v domácnosti s českou, šetrnou a eko-
logickou drogerií. Účastníci dostanou
vzorky. Přihlášky na tel. 605 733 540.

9.–13. 3. /pondělí–pátek/ 7.00–15.30
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V JABLÍČKU
Místa jsou omezena, přihlášky na tele-
fonu 605 733 540.

10. 3. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
UMÍTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE
KRESLENÍ LÉČÍ?
Workshop s Pavlínou Reindlovou. Cena
250 Kč, přihlášky na tel. 605 733 540.

11., 13., 18. 3. a 24. 3 /středa/ 8.30–15.00
REKVALIFIKAČNÍ KURZ CHŮVY
Bude probíhat pod vedením BFZ.

16. 3. /pondělí/ 18.00–19.30 hodin
ONLINE – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak porozumět tomu, co vám muži ří-
kají, jak se chovají a co tím skutečně
myslí? Jak zabránit dohadování kvůli
maličkostem či nepochopení druhého?
Můžeme se na to podívat z jiného úhlu
pohledu? Jaký vztah tím společně vytvo-
říte? Přihlášky www.doteklehkosti.net.

17. 3. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
JE VAŠE VOLBA ŠETŘIT PLANETU?
Tvorba recyklo tašek a pytlíků. Cena
200 Kč včetně materiálu.

17. 3. /úterý/ 18.00–19.30 hodin
CO NABÍZÍ JÓGA
Co vše může jóga přinést do vašeho
života? Cena 100 Kč, přihlášky na tel.
605 733 540.

23. 3. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
WORKSHOP PRO TVOŘIVÉ
MAMINKY
Chcete dát svým fotkám nový rozměr?
Máte chuť tvořit? Workshop, cena 350 Kč
včetně materiálu, jen fotky s sebou.

24. 3. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
PRVNÍ POMOC
Seminář od Červeného kříže včetně
praktické ukázky.

25. 3. /středa/ 9.00–15.00 hodin
CHCETE SE VZDÁT TOHO, CO
VÁM NEVYHOVUJE
Pravidelná měsíční akce, přijďte zjistit,
jaké máte nové možnosti. Cena je dob-
rovolná.

26. 3. /čtvrtek/ 17.00–18.30 hodin
ÚSMĚV MÁMY ANEB ZKROCENÁ
POPORODNÍ DEPRESE
Pravidelné setkávání s Markétou,
Renčou a Míšou. Lékařkou, dulou, lak-
tační poradkyní a koordinátorkou pro-
jektu. Vstup zdarma.

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

SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Provozní doba služby pondělí až pátek
8–16 hodin, objednávat je nutné mini-
málně dva dny předem. Určeno senio-
rům a osobám se sníženou soběstač-
ností. Více informací: doprava@cck-
jablonec.cz; tel. 702 191 003

2., 9., 16., 23. a 30. 3. /pondělí/ 16.30–18.00
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Základy anatomie, fyziologie – Jak to
vlastně v tom těle funguje. První
pomoc jak v teorii, tak při modelových
situacích v praxi. Přihlášky předem.

18. 3. /středa/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku
v poskytování první pomoci.

Dívčí válka v jabloneckém Eurocentru

16. 3. /pondělí/ 19.00 hodin – Eurocentrum, velký sál
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her
v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žán-
ru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Hrají:
U. Kluková, F. R. Čech, F. Slováček ml., R. Skamene, P. Jablonský, a další. 
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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.

CAPOEIRA
27.–28. 3. /pátek–sobota/
BATIZADO – PÁSKOVÁNÍ
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec n. N., z. s.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
6. 3. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– JERIGO 1994 PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz

14. 3. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HÁZENÁ MĚLNÍK
II. liga dorostu, centrkurt.

14. 3. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL ŠŤÁHLAVY 
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
21. a 22. 3. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE
Judo klub pořádá Velkou cenu
Jablonce n. N. – Český pohár mladších
a starších žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, juniorů a juniorek,
centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
15. 3. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum
pořádá závod jednotlivkyň v ZPMG
a kombinovaném programu moderní
gymnastiky Jablonecký korálek,
kurty 2 a 3.

TANEC
29. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ – REGIONÁLNÍ
KOLO – ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ
KRAJ
Pořádá TS TAKT Liberec. Vstupné: 200
Kč, snížené vstupné: 100 Kč – důchod-
ci, ZTP, děti a mládež do 15 let, zdar-
ma: děti do šesti let.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

7. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor mužů, kurt č. 1.

7. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. B
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 2.

7. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

7. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– LIBEREC
II. liga žen, kurt č. 4.

8. 3. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ KP
KADETŮ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurt č. 1–2.

14. 3. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ SPARTAK SMRŽOVKA
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

14. 3. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– VK MLADÁ BOLESLAV
II. liga 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

7. 3. /sobota/ 10.30 hodin
30. HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR
VETERÁNŮ V ATLETICE 2020

Mistrovství České republiky veteránů,
pořádá atletický oddíl TJ LIAZ ve spo-
lupráci s Českým klubem atletických
veteránů. Závodů se zúčastní nejlepší
atleti a atletky starší 35 let v různých
věkových kategoriích.

14. 3. /sobota/ 10.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Největší přehlídka atletických nadějí
z celé republiky. Pořádá LIAZ
Jablonec.

17. 3. /neděle/ 9.00–13.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA 8. a 9. třída
Pořádá 5. ZŠ Pasířská

18. 3. /neděle/ 9.00–13.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA 6. a 7. tříd
Pořádá 5. ZŠ Pasířská

21. a 22. 3. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
JABLONECKÁ HALA MLADÝCH
HASIČŮ 2020
Závody v požárním sportu.

28. a 29. 3. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
JABLONECKÁ HALA HASIČŮ 2020
Závody dospělých a dorostu
v požárním sportu.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

14. 3. /pátek/ 18.00 hodin
FK JABLONEC – FC FASTAV ZLÍN
FORTUNA : LIGA, 25. kolo.

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
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

JARNÍ PRÁZDNINY
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
7.–15. března
denně 14.30–16.00 hodin

HOKEJ
www.hcvlci.cz
Rozpis play-off najdete na webu.

4. 3. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– BK NOVÁ PAKA
II. liga muži.

■ Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
28. 3. /sobota/ 8.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N.
Pořádá plavecký oddíl TJ Bižuterie, 
bazén je celý den uzavřen.

■ Biatlonový areál
Břízky
www.skpjablonec.cz
27. 3. /sobota/ 16.00 hodin
BIATLONOVÁ EXHIBICE a MČR
MŮŽŮ A ŽEN V BIATLONU
Super sprint – finále. Pořádá SKP
Kornspitz Jablonec.

■ Sportovní areál
Břízky
www.fkjablonec.cz
7. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– CHLUMEC NAD CIDLINOU
Fortuna Divize C, 16. kolo.

21. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – VELVARY
Fortuna Divize C, 18. kolo.

■ Přátelé přírody, z. s.
Podrobné informace na nástěnce na
Dolním náměstí nebo na mailu: 
jotovova@seznam.cz

ČTVRTEČNÍ VÝLETY
5. 3. – Křižany - odjezd 8.28 vlak
do Lbc a Křižan.
12. 3. - Z Líšného do Turnova
– odjezd 8.15 bus č. 1 do Rychnova.
19. 3. – Bílé kameny – odjezd 7.42 bus
do Lbc.
26. 3. – Prachovské skály – odjezd
8.15 bus č.1 do Rychnova.

Výstava mladých krajinářů
Pro ty, kdo nesledují současné vý-
tvarné dění soustavně, bude možná
překvapením, že jeho součástí je po-
četná skupina mladých malířů, kteří
se svou tvorbou obracejí k přírodě
a krajině. 

Vážně se zamýšlejí nad vztahem člově-
ka a přírody a snaží se být s přírodním
prostředím v souladu. Hledání symbió-
zy a harmonických vztahů odpovídá
i forma jejich obrazů. Používají tradič-
ní malířské techniky a volí realistické
způsoby zobrazení. Vycházejí z tradice,
mají respekt k osobnostem krajinářské
malby, ale nejsou to žádní povrchní
staromilci – experimentují, přicházejí
s novými náměty, nastolují palčivé
otázky, snaží se proniknout do hloubi
přírodních dějů, které často zkoumají
až s vědeckou důkladností. 

Pod názvem – ...oni fakt chodí ven! se
v Městské galerii MY uskuteční výstava
dvou výrazných osobností z řad mla-

dých výtvarných umělců, jejichž tvor-
ba vzniká na základě bezprostředního
kontaktu s přírodou. Chodit ven zna-
mená pro Adama Kašpara a Zdeňka
Daňka vydávat se za skutečnými pro-
žitky do krajiny. Zda vlastní malování
probíhá přímo v plenéru, nebo v ateliéru,
to už není tak důležité.

Adam Kašpar se narodil v roce 1993
v Litomyšli. V letech 2012–2018 studoval
na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze v ateliéru malířství Martina Mai-
nera. Nyní žije a tvoří v Hanušovicích.

Snaží se přírodní svět důvěrně po-
znat a pochopit jeho zákonitosti. To ho
přivádí k zájmu o přírodní vědy, ze-
jména geologii a paleontologii. Má
v sobě nejen bohatou básnickou před-
stavivost, ale také potřebu s vědeckou
důkladností objevovat. Kašparovo ma-
lířské dílo obsahuje cykly věnované le-
sům, horám, vegetaci; v poslední době
ho inspiruje zejména zrod Země a její
složení. Za krajinou, která o tom vypo-

vídá, se vydává na studijní cesty do
Skotska či Mongolska. Jeho obrazy

jsou oslavou přírody, jejího ušlechtilé-
ho majestátu i věčného trvání. 

Pro druhého vystavujícího, Zdeňka
Daňka, ročník 1977, je přírodní svět ta-
ké základní inspirací, i když se nevy-
hýbá ani jiným malířským námětům.
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
studoval v letech 1996–1999 malířství
u Pavla Nešlehy, ale také filmovou a te-
levizní grafiku u Jiřího Bárty, na praž-
ské Akademii výtvarných umění v le-
tech 1999–2003 v ateliéru klasické
malby Zdeňka Berana.

Maluje v okolí Prahy, v Choltické
oboře na Pardubicku, v zámeckých
parcích, na Šumavě i v jiných českých
a moravských horách. Inspiruje se ne-
porušenou krajinou, ale také se kritic-
ky vyjadřuje k necitlivým zásahům
člověka v přírodním prostředí. 

Výstava mladých českých krajinářů
bude zahájena ve čtvrtek 12. března
v 17.30 hodin a potrvá do 23. května
2020. (MGMY)

Adam Kašpar – Divoký důl, 2017
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■ Z knihovny 
Lenka Veselá: Jak bydlet
a podnikat v nájmu
Nakladatelství Grada vydalo
příručku určenou hlavně pro-
najímatelům a nájemcům, která
jim usnadní uzavírání smluv
i řešení případných sporů. 

„Kniha uvádí také odpovědi
na nejčastější otázky vyplývající
z praxe a obsahuje nejen prak-
tické vzory smluv a podání, ale
nabízí rovněž ucelený přehled
právní úpravy v oblasti nájem-
ního bydlení a podnikání v náj-
mu,“ nastiňuje obsah knihy
Alena Rozkovcová, vedoucí stu-
dovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou.

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

■ Došlo do redakce
Osadní výbory – reakce
Vážená redakce, v únorovém
čísle Jabloneckého měsíčníku
na straně 24, v článku Zprávy
a podněty osadních výborů ve
městě, je v části textu „Co s do-
pravou?“ Lukáše Pletichy uve-
deno, že: „kraj už léta odsouvá
i přestavbu křižovatky Ostrý
roh.“ Tato informace není prav-
divá.

Mezi Jabloncem nad Nisou
a Libereckým krajem došlo
k dohodě, že město zajistí uvol-
nění prostoru pro budoucí kři-
žovatku – demolici objektů a při-
praví dokumentaci ve stupni
DUR a zajistí Územní rozhod-
nutí. Liberecký kraj následně
zajistí navazující stupně pro-
jektové dokumentace, zajistí
stavební povolení a realizuje
přestavbu křižovatky na okruž-
ní. Územní rozhodnutí nabylo
právní moci 25. 7. 2018.

Krajská správa silnici Libe-
reckého kraje následně zaháji-
la veřejnou zakázku na výběr
zpracovatele a zadala zpraco-
vání dokumentace ke stavební-
mu povolení a dokumentace pro
provádění stavby. 25. 10. 2019
byla podána žádost o stavební
povolení.

V současné době probíhá pří-
prava zakázky na výběr zhoto-
vitele stavby.

Z uvedeného jasně vyplývá,
že ze strany Libereckého kraje
nedošlo k odsouvání přestavby,
ale také nedošlo ani k žádným
zbytečným prodlevám.

Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic

Libereckého kraje, p. o.

Kdo ve vás probudil lásku ke sportu?
Byl to můj tatínek. I když byl po válce Sokol zrušen, stá-
le jsme říkali, že chodíme cvičit do Sokola. Sice jsem
chtěla spíše tančit, ale tatínek byl předseda Krajského
svazu TV a tanec byl podle jeho tehdejšího mínění bur-
žoazní přežitek. A tak jsem začala dělat atletiku, od kte-
ré jsem přešla k plavání. Hradec se tehdy pyšnil krás-
ným bazénem a mě plavání velmi bavilo. Chodili jsme
plavat ráno před školou a odpoledne po škole. Bývaly to
leckdy náročné dny, šest let jsem se plavání plně věno-
vala, poté přešla na kanoistiku, kterou jsem dělala do
doby, než se mi narodily dcery.

Jakých jste ve sportu dosáhla úspěchů?
Spíše takové dílčích. V žákovských kategoriích jsem
v plaveckých závodech v kraji neměla konkurenci.
V celostátních soutěžích tehdejšího Československa
jsem byla na jedněch závodech druhá. V kanoistice to
bylo o poznání lepší, dařilo se mi, dostala jsem se do ju-
niorské a posléze do ženské reprezentace. Jezdili jsme
na závody do zahraničí, zejména do tehdejšího východ-
ního bloku, do Německa, Rumunska, Polska, Maďarska
atd. Bohužel, i když jsme úspěchy měli, na olympiádu
se nám kvalifikovat nepodařilo. I přesto na toto období
velmi ráda vzpomínám, byly to krásné časy s příjem-
nými lidmi kolem nás.

Na vodě jste potkala i manžela?
Ano, jezdil za jablonecký oddíl a tehdy bývalo mnoho
závodů, prakticky každý víkend jsme někde závodili.
Jezdilo se všude, vše bylo hrazené, ne jako dnes, že dě-
ti po závodech vozí rodiče. Po závodech se oddíly dru-
žily, byla zábava, i to je dnes jiné. A na jednom ze zá-
vodů jsme se s manželem potkali, zapovídali, po čase
jsem si ho vzala a následovala ho do Jablonce, kde se
nám narodily dvě dcery. 

Kdy jste se ke sportu vrátila?
Bylo to o pár let později. Když byly holky malé, začala
jsem s nimi chodit na cvičení rodičů s dětmi do soko-
lovny. V té době se plnily tzv. odznaky zdatnosti, v so-
kolovně nás vedl Alois First. Zapojila jsem se do pro-
gramu a jednou z disciplín bylo i plavání na 100 m.
V něm jsem všechny překvapila, oslovili mě a já se vrá-
tila do plaveckého prostředí dělat trenérskou práci.
Tehdy zde bylo středisko plavecké výuky, které vedl
Jiří Hušek a po něm pak Josef Mužíček. Zde jsem pra-
covala jako metodik, dodělala si patřičné vzdělání při

fakultě FTVS a společně jsme učili děti plavat. To až do
revoluce.

A pak jste založila plaveckou školu?
Po revoluci bylo vše nové a my chtěli pokračovat v tom,
co zde dlouhá léta bylo. Založili jsme plaveckou školu,
která byla první svého druhu v České republice a pro
mnohé další jsme byli vzorem a inspirací. Školou pro-
jde ročně přes tisíc šest set školáků a tisíc předškoláků.
Kromě toho máme i odpolední kurzy pro děti a večerní
pro dospělé. To vzniklo na základě poptávky, neboť ne
všechny děti, které chtějí plavat, chtějí i závodit, což
v klasickém plaveckém oddíle nelze, neboť z pochopi-
telných důvodů musí oddíl právě na závodech repre-
zentovat. Později jsme také vytvořili kurzy pro mamin-
ky s dětmi. Začátky ale nebyly snadné, jeden čas jsme
dokonce pronajali chatu na Rádle, abychom kromě
kurzů měli jiný příjem. Po revoluci přišel totiž i úbytek
dětí, naštěstí je těm časům odzvoněno a dnes mnohdy

kapacita bazénu nestačí. Jeden čas jsme měli i projekt
s gymnáziem s vodní záchrannou službou (VZS), což
byla evropská rarita. Náš tým, který se účastnil závodů
VZS, dlouho držel světový rekord na ME i na MS.
Kromě plavecké školy jsem i nadále dělala trenérku
v plaveckém oddíle.

Kdy jste přestala?
V roce 1997 jsme měla velký úraz. Do té doby jsem si
myslela, že jsem nenahraditelná. Naštěstí tomu tak ne-
bylo a mé práce se chopily děti, které jsme vychovala.
Nemyslím nyní dcery, ale plavce, kteří chodili do oddí-
lu a kterým je dnes 45. Převzali oddíl a pod vedením
Tomáše Janaty pokračují v naší práci a jsem velmi rá-
da. Dělají to dobře, mají úspěchy a vždy, když chtějí,
jim ráda pomůžu. Dcera Markéta se chopila plavecké
školy a já se mohla v klidu léčit. Zde musím vzpome-
nout i bývalé trenéry Láďu Plesla a Luboše Hanče, kte-
ří se dětem dlouhá léta věnovali, měli k nim úžasný
vztah, a mnozí z těch, které vychovali, je následují. 

Po úraze jste tedy zvolnila?
Život jsem lehce překopala, a to doslova. Rozvedla jsem
se, plavání se věnuji dál, ale spíš již pomáhám dceři ve
škole. Moc ráda jezdím na chatu, kde relaxuji. Hodně
chodím, plavu, prostě užívám života.

Vím, že jste držitelkou rekordu v dálkovém plavání?
To byl takový hec mého současného partnera. On je pla-
vec a občas má různé nápady a jedním z nich byla účast
na MČR v dálkovém plavání. Potrénovali jsme a podařilo
se mi zaplavat rekord v kategorii 65 plus na 1500 metrů. 

Máte i jiné cíle?
Mám dílčí cíle. Věk člověk nezastaví, hlava by dokázala
mnohé, tělo už toho schopno není. Mnohem déle rege-
neruje, vyšší zátěž bolí. Proto si dávám postupné cíle.
Dokud vylezu z vody u bloků, ne po schůdkách, je to se
mnou dobré. Až to nedokážu, půjde to se mnou z kop-
ce. Pokud to půjde, ráda povedu plaveckou školu. Baví
mě i práce s dospělými, kteří si naše úterky a čtvrtky
užívají. Začala jsem je zdarma vést, oni mi však chtěli
čas uhradit. Tak vznikla kasička, do které každý vložil,
co uznal za vhodné, a na konci sezony jsme peníze vě-
novali na dobročinné účely a z toho máme všichni vel-
kou radost. Držím se hesla: Všechno jde, když se chce.
Vždy jsem to vtloukala do hlavy svým dcerám i svým
svěřencům. Jiří Endler

Jiřina Sůvová
Všechno jde, když se chce

■ Tvář Jablonecka

Rodačka z Hradce Králové vystudovala Střední elektrotechnickou školu v Pardubicích.
V roce 1973 se přistěhovala do Jablonce. Její celoživotní vášní je plavání a vodní sporty.
V kanoistice se stala reprezentantkou České republiky. V roce 1990 založila soukromou
plaveckou školu, první svého druhu v ČR.

Foto Jiří Endler
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■ Ohlédnutí
Programové novinky
Centrum sociálních služeb (CSS)
připravilo prostřednictvím kance-
láře volnočasových aktivit několik
programových novinek na rok
2020. Dvě nejvýznamnější, pláno-
vané na první čtvrtletí, proběhly
na přelomu ledna a února. Jednou
z nich je akce Setkání s osobností.
Pozvání přijala Markéta Pechová,
která jako první žena s handica-
pem na světě přeplavala kanál La
Manche. Markéta vyprávěla senio-
rům svůj životní příběh, tedy
o zdravotních problémech v dět-
ství, kdy přišla o nohu a část plíce,
až po okamžik, kdy získala potvr-
zení o svém prvenství. Zajímavostí
je, že plavání trénovala také v jab-
lonecké přehradě. Vyprávění bylo
doplněné o fotografie a videa z vý-
pravy. Seniorům na závěr prozra-
dila, že aktuálně připravuje kníž-
ku o svém neuvěřitelném výkonu.

Druhá novinka má název Vyprá-
vění z cest s podtitulem Senioři se-
niorům. Tentokrát manželé Pszy-
kovi vybrali fotografie ze svých
cest po horách, vyprávěli o zážit-
cích a zkušenostech. O tuto akci
byl mimořádný zájem, odpoledne
pak bylo velice příjemné. Někteří
senioři u mnoha fotek a historek
vzpomínali na podobné události
nebo se nechali jen symbolicky vést
po rakouských, italských a švýcar-
ských skalách. Vyprávění z cest se
pak dostalo také do klubu seniorů
Palackého a klubu seniorů Koko-
nín. Oba zmíněné programy už
budou mít své pevné místo v na-
bídce aktivit. (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 březnovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového domu
nebo na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

Jak vznikal nástěnný kalendář
pro rok 2020? I na letošní rok moh-

lo CSS díky podpoře města připra-
vit nástěnný kalendář. V něm jsou
zachyceni jablonečtí aktivní senio-
ři, kteří se během roku podílejí na
přípravách a organizaci mnoha
akcí, většinou sportovních a pohy-
bových. Kalendář je pak výsled-
kem předchozí celoroční práce.
Tentokrát se na etapy fotilo v Čer-
nousích na Frýdlantsku. Hlavním
motivem jsou koně ve všech roč-
ních obdobích. Vedle kalendáře
vznikla také velkoformátová koláž,
která je umístěná u recepce ve
spolkovém domě. Někteří aktéři

k focení přistupovali velmi zodpo-
vědně a zároveň s respektem. Ve
výsledku se však všichni shodli, že
to pro ně byla neuvěřitelná zkuše-
nost a zážitek, který si mohou díky
fotkám a kalendáři uchovat. 

Na konci ledna se ve frýdlantské
Besedě konal turnaj seniorů v šip-
kách. Zapojili se zástupci Jablonce
nad Nisou, Liberce, Frýdlantu i Čes-
ké Lípy. Bylo připravené skvělé zá-
zemí i vypracovaný systém hry.
Celkem hrálo 110 lidí, Jablonec
vyhrál v soutěži měst. Navíc zlato
a bronz brali také zástupci Jab-
lonce, konkrétně pan Karel Šťoví-
ček a Václav Vítek. Gratulujeme. 

Představuje se KS Novoveská
Klub seniorů Novoveská se nachá-
zí v objektu Novoveská 5. Nejblíž
do klubu to mají pochopitelně
místní obyvatelé, ovšem klub jako
takový je otevřený všem jablone-
ckým seniorům, kteří o to projeví
zájem. Pravidelná setkání probí-
hají vesměs ve čtvrtek, jsou to
takzvané kavárničky. U dobré kávy
či čaje si klubisté povídají, hrají
karty, plánují procházky a výlety,
zajímají se o dění v okolí, za hez-
kého počasí hrají kuželky či pétan-
que. Často jsou připravené další
a pestré programy zaměřené na
českou historii, literaturu, hudbu,

kvízy atd. Velmi oblíbené jsou také
kurzy trénované paměti, které zde
probíhají od února do května. KS
Novoveská díky své poloze hostí
i větší akce, například Klobouko-
vou slavnost, turnaj ve hře mölkky
či letní grilování. V patře objektu je
všem k dispozici útulná knihov-
nička a o patro výš ještě tělocvič-
na. Tam také každé pondělí odpo-
ledne probíhá velmi oblíbené a vy-
hledávané cvičení na židlích. (kč)

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945

3., 10., 17., 24. a 31. 3. /úterý/
10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.
10. 3. /úterý/ 13.30 hodin 
Klubové odpoledne – MDŽ 
– velký sál CSS. 
26. 3. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS.

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

3., 10., 17., 24. a 31. 3. /úterý/
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.
12. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

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

4. 3. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda o bezpečnosti nejen na
silnici, zápis na autobusový zá-
jezd 15. dubna – velký sál CSS. 
11. 3 /středa/ 14.00 hodin 
Oslava MDŽ, restaurace Městská
hala, pouze pro přihlášené 
18. 3. /středa/ 10.58 hodin 
Výlet Vratislavice, restaurace
a cukrárna, odjezd z vlak. nádráží
25. 3. /středa/ 14.00 hodin
Program na duben a měření KT –
velký sál CSS

KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951

Program naleznete na
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel. 605 535 987

6. 3. /pátek/ 14.00 hodin 
Oslava MDŽ sportovní hala 
u přehrady, jen pro zvané
26. 3. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Velikonoční tvořivá dílna – velký
sál CSS, i pro veřejnost

Setkání s osobností, foto CSS

Vyprávění z cest, foto CSS

Frýdlantská šipka, foto CSS KS Novoveská, 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.

3. března 1920, 62, strana 5, V
Pulečný. Strašný nález! Na čerstvě pohnoje-
ném poli se našla lidská lebka! Majitel pole
tvrdí, že zmrzlý hnůj přivezl z Jablonce. Dnes
dopoledne se na pole vydala okresní soudní ko-
mise.

4. března 1920, 63, strana 15, V
Bratislava. Zavedena letecká pošta Praha –
Bratislava. Na vojenském letišti Vajnory přista-
ne první letadlo s poštou dne 5. března. Poveze
dopisy od TGM ministru Šrobárovi a dalším
VIP osobnostem. Službu organizuje anglická le-
tecká společnost.

5. března 1920, 64, strana 2, R
Inzerát. Známe žebráka, který včera ukradl
v domě č. 3 v Poštovní ulici v přízemním bytě
ručně vyšívanou perličkovou kabelku! Když ji
okamžitě vrátí, zaručujeme mu beztrestnost.
V opačném případě následuje udání na policej-
ním úřadě. Současně varujeme před případ-
ným odkoupením této kabelky!

Liberec. Dne 29. února se konala tělocvičná
slavnost Pojizerské župy. Z 84 tělocvičných
spolků se zúčastnilo 166 cvičenců. Bratr
Stracke z Jablonce navrhl, aby se příští slavnost
pořádala v našem městě.

Jablonec. Zásobování. Čerstvý holandský
margarin – 20 dkg na osobu (za 8 K) se vydává
v městském obchodu. Na skladě jsou také sla-
nečci – přineste si nádoby a drobné. Chlebenky
se vydávají zítra. Pšeničná mouka se vydává na
ústřižky 256. týdne – 0,5 kg za 1,55 K. Vyzved-
něte do úterka!

6. března 1920, 65, strana 3, 6, 14, V
Jablonec. Oslava narozenin TGM letos při-
padne na neděli, takže to školní mládež příliš

nezpozoruje. Zdejší reálka však uspořádá slav-
nost, na níž je účast studentů povinná. Při-
pomíná to časy Rakouska-Uherska, kdy bylo
školní mládeži nařízeno slavit 18. a poté 17. sr-
pen (narozeniny Františka Josefa I. a Karla I.).

Inzerát. Jablonecké pivo se vaří z drahocen-
ného horského pramene. Je to nejušlechtilejší
a nejchutnější pivo současné doby.

Jablonec. Kino Fortuna hraje od 6. do 9. 3.
ušlechtilý příběh Otcovo srdce – drama o pěti
aktech. V hlavních rolích Hallward Heff a Karl
Lauritzen. Kino Metropol hraje lidové drama
Hajný od vodopádu podle románu Ludwiga
Ganghofera.

7. března 1920, 66, strana 1, R
Praha. Ministr vnitra vypisuje volby do Národ-
ního shromáždění na 18. 4., do senátu na 25. 4.

15. března 1920, 74, strana 1, 5, 6, V
Převrat v Německu. V Berlíně vládne klid.
Nová občanská vláda nastolena v Mnichově.
Krvavé srážky probíhají v Kielu a Lipsku. Ve
Výmaru se bojuje. V Sasku byla zastavena že-
lezniční doprava.

Nová jarní móda. Kloboučnický průmysl chys-
tá slušivé slaměné kloboučky zdobené pestro-
barevnými pentlemi a umělými květinami
v jemných odstínech. Kostýmy jsou trochu pro-
brané v pase, pásky se nenosí. Kapsičky jsou
i na rozšiřujících se sukních. Kabátové šaty ma-
jí štíhlejší linii a jsou kratší. Kabáty přes šaty
jsou vážným finančním problémem. Společen-
ské šaty z černého taftu nebo krajek jsou dopl-
něny perlami. Vlasy jsou načesané do elipsy,
ozdobené šperky. 

Jablonecké divadlo hraje operetu Den v ráji,
novinku Doktor z města od Bernarda Shawa,
komickou operu Dcera regimentu od Doni-
zettiho a Lehárovu operetu Dráteník.

18. března 1920, 77, strana 2, R
Poválečná bitevní turistika z USA. Sotva 6 mě-
síců po vypuknutí války organizovaly americké
cestovní kanceláře zájezdy na bitevní pole oko-
lo Remeše a Lovaně. Potopení Lusitánie trochu
ztlumilo cestovní horečku. Poté byly osobní lo-
dě použity pro válečné účely. Ale již koncem ro-
ku 1915 bylo zamluveno 60 000 lodních lístků.
První pováleční turisté se očekávají teprve
v tomto roce. V popředí zájmu stojí bojiště
u Chateau Thiery a St. Michel, kde bojovaly
americké jednotky.

Inzerát. Nejlepší dárek pro Josefy k svátku je
dobrý šunkový salám! Ve všech velikostech do-
dává řezník Emil Hübner, Na roli 16.

19. března 1920, 78, příloha
Humor. Zvláštní svatební cesta. A. Už to víš,
že Rudolf a jeho žena jeli na svatební cestu
svým novým autem? – B. Ach, to je nádherné!
A kde budou trávit líbánky? – A. Kde? No přece
v nemocnici!

Divadelní humor: Slečna Nováková (k mas-
kérce): Budu hrát v Popelce její sestru. Dou-
fám, že to zvládnete udělat mne dost škaredou!
– Maskérka: Ó, milostivá slečno, to vůbec ne-
bude problém!

20. března 1920, 79, strana 1, 3, 5, 6, R, V
Německo. (Titulky) V Berlíně zatím klid – vý-
hled pesimistický. Potíže v železniční dopravě.
V Kielu boje mezi dělníky a říšským vojskem.
Včera více než 1 000 obětí. Komunistické hnutí
v Porúří a v Essenu sílí – odhaduje se 40 000
příslušníků rudých jednotek.

Jablonec. Armáda spásy, Mlýnská 12, pořádá
každou neděli večer v 1/2 8 veřejné přednášky
s hudbou a zpěvem. Téma příští přednášky zní
Kristus a současnost. 

Lučany. Ochotníci sehrají po 10leté přestávce
v neděli 28. 3. veselohru Zlatý pavouk od sleč-
ny von Schönthau.

Jablonec. Zásobování. Na hospodářském úřadě
je k dostání hrachová mouka (8,40 K za 1 kg),
křížaly (2 K za kg), sirup (30 dkg na osobu za
1,50 K). Brambory se budou prodávat u 15 ho-
kynářů za 0,50 K za kg. 

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. března. 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 únorového kvízu: V úno-
ru se koná závod Jizerská padesátka, kterého se
každoročně účastní závodníci z celého světa.
U zrodu stála v roce 1968 malá skupinka horo-
lezců z TJ Lokomotiva Liberec.

Výhercem únorového kvízu se stala Petra Pel-
cová. Gratulujeme.

Otázka na březen
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla
vyhlášena v roce:
a) 1957
b) 1967
c) 1977Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Pivovar na Jablonecku začal budovat tehdejší majitel
maloskalského panství statkář Johann Romisch
v roce 1833. První várka byla z podniku expedována
již v roce 1835. Na tu dobu se jednalo o velmi
moderní provozovnu, ve které se koncem 19. století 
vyprodukovalo až 70 000 hektolitrů piva ročně.

Podnik zaměstnával ředitele, 4 účetní, 5 obchodních
zástupců, sládka a podsládka, vrchního bednáře s 20
bednáři, 30 pivovarských chasníků, 18 kočích, 2 stroj-
níky a kováře. Foto 2 x archiv Státního okresního archivu
Jablonec n. N.



(19)

jablonecký měsíčník březen 2020

■ Jablonecké maličkosti XLV.

Člověk se ani moc dlouho nemusí procházet
po rýnovickém hřbitově, aby zjistil, že bývaly
doby, kdy se zde každý druhý obyvatel jme-
noval Priebsch. A proto na území Rýnovic
najdeme hned dva Priebschovy kříže. Jejich
příběhy spolu pochopitelně souvisejí a oba
kdysi vztyčili příslušníci jednoho rodu. 

První, prapůvodně ještě dřevěný kříž, stával na
louce za panelovými domy v ulici Na Úbočí při
tzv. Tovární cestě (německy zvané Fabriksweg)
spojující střed Rýnovic se sklárnou a textilkami
v údolí Bílé Nisy. Po jeho nahrazení kamenným
podstavcem se železným křížem bylo svaté zna-
mení ze zkřížených trámů pietně přesunuto
k domu č. 49 v dnešní ulici U Družiny.
A tak se vlastně v Rýnovicích zrodily
dva Priebschovy kříže. 

Jejich historie je půvabně popsána
v tzv. Růtově kronice, která byla sepsá-
na po druhé světové válce. Je to neob-
vyklé čtení, většina česky psaných po-
válečných textů o historii se drobnými
památkami coby památkami na ně-
mecky hovořící obyvatele jizerskohor-
ského podhůří příliš nezabývá, lze říci,
že je zcela ignoruje. Zde ale stojí květ-
natě popsáno: „Cesta od Riedelovy huti
nahoru ku kříži a dále do vsi se jmeno-
vala Kostelní, ježto tudy lidé od Mšena
a Loučné chodili do kostela. V místě,
kde nyní stojí na rozcestí za čp. 36 ka-
menný kříž, stával předtím kříž dřevě-
ný, s klekátkem, aby si poutník mohl ve
stínu stromů nejen odpočinouti, ale i se
pomodliti. Kromě odpočinku, aby se
mohl pokochati vyhlídkou na přírodní
krásy, zejména na černý kopec Černo-
studniční. Kříž stál na pozemku used-
losti čp. 36, kteroužto usedlost v r. 1852
odkoupil od rolníka Priebsche průmysl-
ník Albert Priebsch, který v r. 1863 sta-
rý dřevěný kříž nechal nahraditi nyněj-
ším kamenným. Starý tento kříž daro-
val kováři Priebschovi, čp. 49, který si

ho postavil před dům, prý proto, aby při církev-
ních procesích do přírody bylo tam pietní zasta-
veníčko a aby se nemusel každoročně tam stavě-
ti oltář. Novému kříži se pak všeobecně říkalo
Albertův kříž, dle křestního jména darovatele.
Jest dodnes zachovalý a představuje kus zašlých
místních dějin.“

Chtělo by se říci: příliš mnoho Priebschů…
Za zmínku stojí, že onen Albert Priebsch je
v německé literatuře dost často uváděn i jako
Adalbert, česky Vojtěch. Narodil se v Rýnovi-
cích roku 1799 otci Josefu Priebschovi a matce
Anně, rozené Hauserové. Sám byl jedním
z jedenácti dětí, a poté co se oženil s Beate
Hiebelovou měli společně deset dětí. Tehdy to

bývalo obvyklé a správné. Příliš mnoho dětí…
Adalbert Priebsch zemřel roku 1874. 

Priebschové svého času patřili mezi nejbo-
hatší fabrikantské rody na Jablonecku. Přestože
pocházeli z Rýnovic a Adalbertův otec Josef zde
provozoval menší barvírnu látek, své první vět-
ší podniky měli dole u Bílé Nisy – již na katast-
ru sousední Loučné; tam je založili již roku
1834. Priebschovský textilní podnik se v průbě-
hu 19. století neustále rozšiřoval, a část výroby
proto musela být přesunuta na Tanvaldsko, kde
vznikly mohutné budovy Priebschových fabrik,
které byly na konci 19. století se svými 124 540
vřeteny mimo jiné i největší přádelnou bavlny
v celém Rakousku-Uhersku. Z textilní slávy

Priebschů v jizerskohorském podhůří
zbyly ovšem jen ony občas zpustlé
tovární budovy, novogotická hrobka
postavená v letech 1862–1864 na rýno-
vickém hřbitově a – dva Priebschovy
kříže.

Ten prastarý dřevěný léty shnil a na
jeho nízký kamenný podstavec později
umístil rýnovický patriot Josef Zítko
kříž z ocelových profilů, který stojí
v ulici U Družiny dodnes. Nedaleký vý-
stavný Albertův kříž, obklopený starý-
mi stromy uprostřed louky oblíbené po
léta sáňkujícími rýnovickými dětmi,
dopadl poněkud hůře. Železný kříž
s korpusem Krista byl někdy po válce
kýmsi vylomen i s horní částí podstav-
ce a zmizel neznámo kde. Ze staré pa-
mátky zůstalo torzo, počmárané van-
daly. Jeho obnovu zahájilo město
Jablonec nad Nisou v roce 2019, kdy
byly v jeho okolí vysazeny nové stro-
my. V roce 2020 má dojít k obnově pa-
mátky do původní podoby, která se do-
chovala na jediné fotografii, unikátně
dochované a poskytnuté rodáky žijící-
mi dnes v Německu. Lze se tak těšit, že
kus zašlých místních dějin Rýnovic
uprostřed louky opět ožije.

Marek Řeháček

Priebschovy kříže 

Kresba 
Petr Ferdyš Polda

Recepty Němců z Jizerských hor 
„Na začátku byl malý černý notýsek, který
v pozůstalosti své maminky našla Hanne-
lore Singer, pravnučka prvního jablonecké-
ho starosty Josefa Pfeiffera,“ vypráví autor-
ka zbrusu nové jablonecké kuchařky Petra
Laurin. 

V notýsku byly pečlivě zaznamenány recepty,
které Lina Low, maminka Hannelore Singer
a manželka významného jabloneckého lékaře,
zapsala krátce po válce ve sběrném táboře
v Rýnovicích, kde čekala spolu s ostatními
Němci na odsun. Lidé měli hlad, a tak si o jídle
aspoň povídali. Černý sešitek se pak kamsi
ztratil, až ho Hannelore Singer přivezla zpátky
do Rýnovic, kde se stal důležitou součástí pát-
rání po osudech odsunutých jabloneckých
Němců. 

„Rukopis byl v německém kurentu, místy až
k nečitelnosti vybledlý. Jeho rozluštění, do ně-
hož jsem zapojila i pamětníky, zabralo skoro
dva roky,“ říká Petra Laurin a dodává: „Z růz-
ných historických zdrojů jsme pak recepty ově-
řovali. Také se od těch dob změnila slovní zá-
soba, měrné jednotky i způsob vyjadřování.
Některé předpisy jsem proto musela upravovat,
aby se podle nich dalo vařit.“

A tak se notýsek stal základem nové kuchař-
ky nazvané prostě Recepty Němců z Jizerských
hor. Uvnitř najdou čtenáři recepty pro přípravu
jídel, která na svém stole mívali někdejší
Jablonečané – jak obyčejná např. vejce s pažit-
kou nebo jablonecký bramborový salát, tak slo-
žitější např. paštiky, teriny či císařská hovězí
špička. 

Jako by tu snad ani nežili
Téma sudetských Němců i 76 let po válce patří
v Jablonci stále mezi ožehavé, zejména mezi
staršími lidmi. „Přestože v Jablonci žili před
válkou převážně Němci, o sudetských Němcích
se tu v minulosti nemluvilo. A když, tak jenom
špatně. Nic z bohaté společné minulosti jsme se
neučili ve škole. Jako by tu snad nikdy ani ne-
žili. Máme v tomto směru velký dluh, hlavně
sami k sobě,“ myslí si Petra Laurin, která bádá
v historii odsunutých Němců. Kuchařka je tak
jejím dalším receptem na propojení jablonec-
kých generací.

Knihu autorka poprvé představila po Váno-
cích v Domě česko-německého porozumění
v Rýnovicích, jehož cílem je právě obnovení
přátelského česko-německého soužití v našem
regionu. Hlavní křest se odehraje začátkem
dubna na Prezidentské chatě. „Jsem v jednání
s provozovateli, vybíráme recepty, které by
mohli zařadit na jídelníček, aby některá z jídel
mohli ochutnat návštěvníci Jizerských hor,“
prozrazuje Petra Laurin. Ještě předtím ale od-
prezentuje Recepty Němců z Jizerských hor
v bavorském Kaufbeurenu. Právě tam totiž vět-
šina jabloneckých Němců po válce odešla.

(red)
Foto archiv Petry Laurin
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■ Obrazem: Vzpomínka na zahájení tramvajové dopravy

V pátek 7. února se konala vernisáž výstavy ke 120. výročí zavedení tramvajové dopravy v Jablonci. Zároveň se konaly jízdy histo-
rickými autobusy z Mírového náměstí do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Autobusy jezdily z Mírového náměstí Lidickou ulicí do ulice 5. května a ko-
pírovaly tak trasu po někdejších kolejích tramvajové trati. Foto Jindřich Berounský

Zmínky o zahajování provozu z článku ledno-
vého vydání zpravodaje doplňme nyní dalšími
informacemi. Během jediného prvního roku
byly tedy zprovozněny tratě vedoucí z Rychno-
va přes centrální náměstí do Janova a z Brand-
lu na dnešní náměstí Boženy Němcové (do
Pasek byla trať prodloužena až v roce 1904).
Tento kříž doplňovalo kolejové propojení ve-
doucí z Brandlu k Ostrému rohu, později vyu-
žívané již jen pro nákladní dopravu, a odbočka
tratě z Pražské ulice k hlavnímu nádraží.
Všechny tratě byly vybudovány jako jednokolej-
né s výhybnami s kolejnicemi položenými
přesně jeden metr od sebe. 

Kromě elektrárenského zázemí a vozovny
pro deponování a údržby vozů v Pražské ulici
byla během prvních pěti let uvedena do provo-
zu i rozsáhlá překladiště z železničních vozů
v Rychnově a na Brandlu, ty pak doplňovala
místní překladiště v Pulečném, Kokoníně, Vrko-
slavicích, u Remize v Pražské ulici, ve Mšeně
a na konečné Janovské. Jablonecké tramvaje
totiž již od počátku provozu zajišťovaly nejen
přepravu osob, ale především přepravu nákladů
a kusových zásilek, což bylo díky průmyslové

konjunktuře i lukrativní. Do roku 1918 postup-
ně jablonecké elektrické dráhy měly k dispozi-
ci 22 motorových a 10 vlečných vozů pro pře-
pravu osob, 2 tramvajové lokomotivy a celkem
63 vlečných nákladních vozů různého provede-
ní. Zcela unikátní pak byla pětice motorových
poštovních tramvají, vyrobená v letech 1903
a 1904 ve vlastních dílnách. Tratě pak doplňo-
valo 26 tramvajových vleček do různých podni-
ků, závodů a ke stavbám podél tratí. Již od za-
čátku provozu byla zavedena pásmová (relační)
sazba. Společnost navíc mohla vydávat i jízden-
ky do celostátní železniční sítě. 

Velkorysý počátek prakticky vyčerpal reálně
uskutečnitelné plány na výstavbu tratí. Systém
prošel pak útlumem za I. světové války, kdy sil-
ně proexportně orientovaný průmysl oblasti tr-
pěl těžkou odbytovou krizí. Omezení provozu
a zvyšování tarifu vedlo v roce 1915 dokonce
k meziročnímu poklesu počtu přepravených
osob na necelých 50 %. Během války rovněž ne-
došlo k výraznějším investicím do tratí a vozo-
vého parku, zanedbávána byla i běžná údržba,
což se projevilo na technickém stavu veškerého
zařízení. Tomáš Krebs

Jablonecké tramvaje v letech
1900–1918

Jablonec nad Nisou si připomněl v pátek 7. února 120 let od doby, 
kdy do jeho ulic vyrazily první tramvaje. 

Vozovna v Pražské ulici sloužila pro deponování a údržbu vozů osobní dopravy (vlevo), ale také motorových poštovních tramvají.
Původní odstavná hala, stejně jako nákladiště se skladem na snímku uprostřed se dochovaly do dnešních dnů.

Stavbu trolejového vedení prováděla dodavatelská společ-
nost z Berlína za přispění dřevěných vozů tažených koňmi,
jiná mechanizace nebyla k dispozici. Postavena byla téměř
tisícovka sloupů, většina byla dřevěných.

Ke křižování prvních tramvají došlo na výhybně v Pulečném.
Vozy byly dvounápravové v tmavě zeleném nátěru, sběrač
proudu byl tyčový s kladkou. Zatímco v jiných úzkokolejných
provozech stál řidič ještě na otevřené plošině, jablonecké
vozy byly již částečně zasklené.

Největší překladiště nákladů mezi železnicí a tramvajemi
bylo na volné ploše za rychnovským nádražím. Mělo něko-
lik kolejí s rampami v různých úrovních, malou vozovnu
a také váhu pro naložené vozy.
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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/

Dejme pravidla petardám 
a rachejtlím

Nevadí mi organizované ohňostroje, asi je mám
docela i ráda. Jako v Jablonci na čarodějnice.
Ideálně tak, aby nikoho neohrožoval a neděsil.
Jejich trvání je krátkodobé a lidé se na to mo-
hou připravit – přivázat zvířata, bázlivější děti
schovat doma a konejšit je „Brzy to přejde.“ Taky
to málokdy máte přímo pod okny.

To se však nedá říci o neorganizované zábav-
né pyrotechnice, kterou si může koupit dospělý
skoro na každém rohu a pokud postupuje
v souladu s návodem a je ve střízlivém stavu,
pravděpodobně to také zvládne odpálit. Dokážu
pochopit, když si někdo zpestří svatbu či kula-
tiny malým ohňostrojem někde mimo lidská
obydlí. Nedokážu však pochopit, proč mám pro-
žívat Silvestr, který jinak miluju, 3 dny před

a 3 dny po, v neustálých obavách, kdy mi začne
plakat dcerka, proč nám přímo pod okny pod-
palují hlasité rachejtle nebo se bát jít na pro-
cházku kolem přehrady. Myslím, že se nebojí
pouze děti, děsí se také starší lidé. O domácích
mazlíčcích nemluvě.

Svobody si vážím nade vše a jsem poslední,
kdo by ji chtěl omezovat. Svoboda jednoho však
končí tam, kde začíná svoboda druhého. A já
sama sobě (a své dcerce) slíbila, že se pro to po-
kusím něco udělat. Nevím, proč by v době, kdy
máme mír (díky za to) si mám připadat jako za
války.

V lednové anketě TN.cz se téměř dvě třetiny
Čechů vyslovilo pro zákaz petard po celý rok.
Ano, stát by je měl regulovat, říkáte si, pokud
tuto činnost považuje za nebezpečnou. Zatím se
tak však nestalo. Co tedy s nimi v Jablonci?
Jako obec můžeme zakázat zábavnou pyro-
techniku na našem území a udělat, jako někte-

ré obce, výjimku pro Silvestr a Nový rok. Mně
to přijde pro klid a bezpečí v Jablonci málo.
Můžeme také vymezit pro neorganizované sou-
kromé střílení místo a tam slaviče „vykázat“
(napadá mě např. Tajvan nebo Dobrá voda),
omezit střílení na 15 minut před a 15 minut po
půlnoci, nebo je zakázat úplně a požádat město,
aby zorganizovalo jeden velký ohňostroj samo
či ještě lépe světelnou show či tichý ohňostroj. 

Prozatím jsem toto téma otevřela na jablone-
ckém zastupitelstvu a požádali jsme jako klub
pana tajemníka, aby zjistil, jak to řeší v jiných
městech. Pokud Vás toto téma zaujalo, budu rá-
da za Váš názor, hlavně věcné argumenty pro či
proti jednotlivým řešením či tipy na místa, kde
by střílení mohlo být povolené. 

Michaela Tejmlová,
zastupitelka za Společně pro Jablonec,

e-mail: michaela.tejmlova@email.cz

■ Osadní výbory

Osadní výbor Rýnovice a Lukášov
Již dvakrát jsme v Rýnovicích na podzim sáze-
li na pozemcích města vzrostlé stromy. V roce
2018 to byla lípa svobody. Vlastní sázení dopro-
vodil program pro děti i dospělé, o který se po-
staraly rýnovické spolky – Šafrán, Baráčníci,
skauti a místní kapela Bleskový sběr. Akce mě-
la úspěch, řada z víc, než padesáti účastníků se
ptala po pokračování. A tak jsme na podzim
2019 nakoupili za veškeré odměny za činnost
osadního výboru a drobné dary sousedů další
stromy a zasázeli obdobným způsobem nad
sídlištěm Janovská krátkou třešňovou alej. 

V založené tradici chceme pokračovat i ná-
sledující roky, proto již nyní přemýšlíme, které
místo vylepšit výsadbou letos na podzim. Bě-
hem jara budeme připravovat přehled lokalit,
kde lze sázet. Rádi bychom se dostali do stavu,
že budeme mít vždy vyřešen souhlas města pro
několik míst najednou, abychom pak na pod-
zimním sázení pouze vybírali z těch možných.

Pokud máte tip, kde na pozemcích města
v Rýnovicích a v Lukášově doplnit další stromy,
ozvěte se nám buď na naší facebookové stránce
www.facebook.com/Rynovice, anebo na e-mail
petr.klapste@centrum.cz.

Petr Klápště, předseda OV Rýnovice a Lukášov

Osadní výbor Novoveská
Od dubna loňského roku, kdy vznikl Osadní vý-
bor (OV) Novoveská, se jeho členové měsíčně
schází a z mnoha podnětů je vidět, že občanům
není lhostejné místo, ve kterém žijí. Velké emoce
vzbudila revitalizace topolové aleje v Leto-
hradské ulici. Původně plánovaná výměna sta-
rých topolů za mladé, kterou obyvatelé okol-
ních ulic už před lety sledovali a předpokládali,

že tak bude i pokračovat, se změnila v nekom-
promisní vykácení všech stromů. To vyvolalo
dokonce petici občanů, která ale už nezabráni-
la záměně historické aleje za vysázení olší.
Občané upozorňují na možné zhoršení životní-
ho prostředí vzhledem k agresivnějším alerge-
nům olše a hodlají situaci dále sledovat.

Dalším místem, ke kterému mají občané vel-
mi pozitvní vztah, je tzv. Novoveské koupaliště.
Informace o možné rekonstrukci vedla k tomu,
že OV inicioval setkání občanů s pracovníky
radnice, kteří mají tuto akci ve své gesci. Set-
kání se konalo 2. 12. 2019, vyvolalo velký zájem
a zcela naplnilo sál DPS v Novoveské ulici. Padlo
hodně otázek, dotazů a podnětů ohledně rekon-
strukce této vodní plochy. Např. proč není nádrž
klasicky odbahněna, jak bude v souvislosti s re-
konstrukcí řešeno i bezprostřední okolí.

Aby se zde občanům dobře žilo, je třeba zajis-
tit i bezpečné prostředí. Velmi pozitivně hodno-
tíme setkání představitelů osadních výborů
s městskou policií. Oblast OV Novoveská má zá-
jem o stanovení pracovníka městské policie –
okrskáře, který zde bude a na kterého se mo-
hou občané v případě potřeby osobně obrátit.

V této městské části se nachází i několik ar-
chitektonických skvostů. Především vzácný se-
cesní kostel a v jeho blízkosti i secesní domy,
které tak vytvářejí pozoruhodný celek. Osadní
výbor se už obrátil na pověřené pracovníky se
žádostí o řádné označení těchto památek.
Naším cílem je vytvořit i vycházkový okruh
s informacemi, který by dovedl návštěvníky až
na vyhlídku v Letohradské ulici, odkud je nád-
herný výhled na celé město. Kdysi se tomuto
kopci dokonce říkalo Belvák (asi z francouz-
ského belle vue – krásná vyhlídka).

Nápadů a námětů máme celou řadu. Vytvo-
ření osadních výborů je určitě cesta dobrým
směrem, protože umožňuje občanům zapojit se
přímo do utváření podoby města.

Miloš Zahradník, předseda OV

Osadní výbor Kokonín
OV Kokonín si stanovil své priority, které na
schůzích probíral z ohlasů od občanů a zasílal
v zápisech koordinátorovi OV na magistrát
města. Jako hlavní priorita se jeví bezpečnost
v Kokoníně z hlediska dopravy. Jedná se o bez-
pečnost na přechodech pro chodce přes poměr-
ně frekventovanou ulici Rychnovská zejména

v době, kdy jdou děti do školy a ze školy.
Prozatím se podařilo, aby v ranní špiččce stáli
před školou lidé ve výstražných vestách, kteří
v případě potřeby provoz usměrňují. Již delší
dobu řešíme s dopravní komisí průjezdnost uli-
ce Na Svahu, kterou si řidiči pletou se zkratkou,
jezdí rychle a ohrožují chodce, podobně je na
tom ulice Dalešická, kde se dějí stejné záleži-
tosti jako v ulici Na Svahu. Je to ryze rezidenč-
ní lokalita a občané si zde stěžují na hluk
a hlavně na bezpečnost pro pěší, protože je ko-
munikace bez chodníku.

Další prioritou je nová splašková kanalizace.
Tato záležitost se řeší, jak známo, několik deseti-
letí, ale nyní se blíží posun. Letos začne reali-
zace v Rychnově a v příštím roce v Kokoníně.
Jedná se o velkou investici SVS, která v Koko-
níně výrazně zlepší životní prostředí v prostoru
řeky Mohelky, jež v budoucnu může být hez-
kým místem k odpočinku a relaxaci.

A konečně poslední priorita je vybudování
lesoparku. Začátek této akce vypadal velmi
slibně, občané byli pozváni, aby si sami rozhod-
li, jak by měl lesopark vypadat. Na mítincích
panovala výborná tvořivá atmosféra. Bohužel,
do této doby se v této věci nic dalšího důležité-
ho neudálo. Nyní je zpracována studie prosto-
rového řešení a rozpracován projekt pro získání
dotace. Rádi bychom společně s městem tento
stav napravili zahájením dialogu se zástupci
města o dalším postupu a časovém harmono-
gramu. Z našeho pohledu občané mají právo
vědět tyto informace, vždyť se na řešení z po-
čátku podíleli. Aktuální dobrá zpráva je, že bu-
de v dané lokalitě opraven historický pomník
padlým, který byl odhalen v roce 1924. Oprava
bude hrazena z dotace s finanční spoluúčastí
města. Všechny tyto aktivity vítáme, protože si
myslíme, že úcta k historii je velmi důležitá,
člověk cítí určitou příslušnost ke komunitě
v místě, kde žije.

Závěrem je potřeba sdělit, že na území Koko-
nína působí mnoho okrašlovacích spolků, které
se snaží zpříjemnit život občanům Kokonína
svými akcemi, z nichž některé se stávají tradicí
a mají velkou návštěvnost. 

Pro větší informovanost občanů Kokonína
jsou všechny zápisy z jednání na stránkách
města nebo na stránkách www.mykokonin.cz,
kde se budeme snažit podávat co nejčerstvější
informace. Michal Jakoubě, předseda OV

Foto archiv OV Rýnovice a Lukášov
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Setkání s obãany 

S T A T U T Á R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

úter˘ 17. bfiezna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
ãtvrtek 2. dubna | ·umava a Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· ·umava

úter˘ 7. dubna | R˘novice a Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
ãtvrtek 9. dubna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská
úter˘ 14. dubna | Kokonín a Vrkoslavice – kulturní dÛm Kokonín

ãtvrtek 16. dubna | centrum mûsta – mal˘ sál Eurocentra
úter˘ 21. dubna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice Proseã

20202020
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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
stavební pouzdra.

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
Objednáváme na Ïivou hudbu: 

harmonika nebo kytary
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

www.dverehybner.cz

VZDùLÁVEJTE SE 
v jazykov˘ch kurzech EDUCA.
Vefiejné kurzy mají volná místa.

AJ, ·J, NJ, IJ, také firemní kurzy, 
1+1 a semináfie:

20. 3. Semináfi: Jarní detoxikace
info@educa-jbc.cz, 602 505 288
www.educa-jbc.cz, Ml˘nská 46a

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

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 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

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

POLEPY AUTOMOBILÒ A V¯LOH
Grafická dílna – Jablonec n. N.

Budova JBX Center (Palackého ul.)
e-mail: graficka.dilna@email.cz

tel.: 775 579 621 

âI·TùNÍ POSPÍ·IL
âi‰tûní ãalounûného nábytku, 

kobercÛ a kÛÏe. 
Parní ãi‰tûní 

(oken, podlahov˘ch spár atd.)
Tel.: 725 852 868 

www.cistenipospisil.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

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)

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2020

tel. 603 512 887
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz

LETNÍ KURZ ANGLIâTINY NETRADIâNù
pro 12–18leté

s uãiteli – rodil˘mi mluvãími
1 ãi 2 t˘dny

www.redlion.cz, 728 791 251

SPOLEâNOST REKRA S. R. O.
Úklidové a stavební práce. Nabízí:

– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií
– profesionální hloubkové ãi‰tûní kobercÛ

a sedacích souprav
– generální i po stavební úklidy firem,

kanceláfií, bytÛ, penzionÛ, hal
– strojové ãi‰tûní podlah.

STAVEBNÍ PRÁCE/REKONSTRUKCE.
DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!

Tel. 776593264,777838338
www.rekra.cz.info@rekra.cz

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

– terasy – garáÏe
Tel: 602 433 662
izoplus@atlas.cz

www.izoplus.cz
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz


