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Buďme solidární a dodržujme
nařízená opatření
Vážení občané města Jablonec nad Nisou, spolu-
občané,

vláda vyhlásila 12. března nouzový stav na ce-
lém území České republiky. Ze zákona jsem okam-
žitě zřídil krizový štáb města a stálou pracovní
skupinu, která každý den zasedá a vyhodnocuje
přijatá opatření. Píšu tyto řádky 23. března s vě-
domím, že při jejich čtení může být aktuální si-
tuace odlišná od té, kterou popisuji.

Nikdo z nás ve svém životě nezažil takový kri-
zový stav, jaký je nyní v souvislosti s pandemií
COVID-19. Vláda a kraj nařizují opatření, která
výrazně omezují náš soukromý a pracovní život.
Také magistrát i na základě usnesení mimořád-
ných jednání rady města přistoupil k dalším kro-
kům z důvodu pomoci minimalizovat kontakt lidí,
a zpomalit tak šíření koronaviru. Byly jimi např.
zavření MŠ, omezení linek MHD, zrušení úřed-
ních hodin magistrátu. Jsem si vědom, že je to vel-
ký tlak na naši psychiku, že prožíváme obavy
o své zdraví a zdraví svých blízkých. V této složité
době je také důležité průběžně a pravdivě infor-
movat občany o vývoji situace. Snažíme se o to

i my. Je tomu proto přizpůsoben web města a je
zřízena krizová linka a e-mail. 

Zásadním a největším problémem je dostupnost
ochranných pomůcek. Bohužel nikdo (ani vláda
ČR) nedokázal opatřit a distribuovat takové
množství roušek a respirátorů, aby se dostaly ke
všem občanům. Děkuji proto všem, kteří se zapo-
jili do šití látkových roušek, abychom je mohli po-
skytnout těm nejpotřebnějším, tzn. pracovníkům
Integrovaného záchranného systému, nemocnici,
sociálním službám, Českému červenému kříži,
školám zajišťujícím hlídání dětí a žáků, magistrá-
tu jako základní ochranu s vědomím, že není plně
dostačující. Všechny tyto složky, ale i další zajišťu-
jí základní chod města a mnohé z nich pomáhají
výrazně našim seniorům. 

Žádám vás proto, abychom všichni striktně do-
držovali nařízená opatření, byli vzájemně solidár-
ní a důvěřovali si. 

Děkuji všem včetně dobrovolníků, kteří se aktiv-
ně podílejí na pomoci občanům v této těžké době.

Přeji vám hodně síly a zdraví.
Jiří Čeřovský, primátor

Pokud opustíte své bydliště, musíte povinně
použít roušku, která zakrývá nos a ústa!
Použít lze též respirátor, šátek nebo šálu.

Roušky pro všechny visí na rouškovníku, který je umístěn
před vchodem do DDM Vikýř v Podhorské ulici v Jablonci.

Více na 8. straně. Foto Barbora Formanová



Omezen byl život v republice, ve městě a také čin-
nost Magistrátu města Jablonec nad Nisou je mi-
mořádnou situací pochopitelně také podstatně
omezena. Řada pracovníků úřadu není přítomna
z důvodu pracovní neschopnosti, karantény či
ošetřování člena rodiny, někteří jsou také vytíženi
zapojením do činnosti orgánů krizového řízení.

„Ve snaze omezit na maximální možnou míru
kontakty v úřadě (budovami magistrátu v některých
dnech projde i více jak pět set klientů, společně
s úředníky a pracovníky veřejně prospěšných pra-
cí a dalšími partnery jsou obě úřední budovy mís-
tem, kterým projde denně až 1 000 osob) byly zru-
šeny řádné úřední hodiny, a činnost pracovníků
usměrněna tak, aby došlo k minimalizaci případ-
ného přenosu nákazy,“ říká tajemník magistrátu
Marek Řeháček a dodává: „Pokud nebudou zpřís-
něna vládní opatření např. ve smyslu uzavření
úřadu, vyřizuje od středy 25. března 2020 až do
odvolání Magistrát města Jablonec nad Nisou
úřední záležitosti po celý týden, ale pouze telefo-
nicky objednané klienty, přičemž objednání bude
možné pouze na konkrétní čas tak, aby se mini-
malizoval počet klientů v budovách. Přehled tele-
fonických kontaktů je na webových stránkách
www.mestojablonec.cz a je také vylepen přímo
u vstupu do úředních budov.“

26. 2. 2020
• zasedla Krajská epidemiologická komise a vy-
dala preventivní opatření - dodržování základních
hygienických pravidel, respirační etikety a v pří-
padě příznaků respiračních chorob odpočinek
v domácím prostředí

3. 3. 2020
• zasedla bezpečnostní rada ORP Jablonec nad
Nisou

10. 3. 2020
• druhé zasedání bezpečnostní rady města, která
rozhodla:
– zákaz akcí nad 100 osob včetně personálu
– redukce úředních dnů z pěti na dva
– prázdninový režim městské hromadné dopravy
– zrušení setkání s občany

11. 3. 2020
• vláda rozhodla o zavření všech základních
a středních škol 

12. 3. 2020
• v Libereckém kraji je první potvrzený případ
nákazy koronavirem, zástupci kraje vyzývají ke
klidu a dodržování již nastavených pravidel 

• mimořádná rada města rozhodla do odvolání
zrušit všechny kulturní a sportovní akce, pro ve-
řejnost uzavřít městské společnosti
• vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dnů
• krajský úřad se zcela uzavřel veřejnosti

13. 3. 2020
• primátor Jiří Čeřovský se sešel se zástupci ob-
chodních řetězců působících v Jablonci - zásobo-
vání potravinami je bez problémů a obchody ote-
vírací doby nemění

14. 3. 2020
• od půlnoci 13. 3. je přerušena veškerá přeshra-
niční osobní autobusová a vlaková doprava
• Nemocnice Jablonec je zavřená pro návštěvy
• Centrum sociálních služeb a Diakonie ČCE
– zajistí služby, které mají se svými klienty za-
smluvněné
– osamělým klientům je připravený některé služ-
by zajistit ČČK (nákupy, léky)
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - ruší se
velké skupinové aktivity, pracovníci jsou nadále
k dispozici malým skupinám
• v Komenského 8 se reguluje počet klientů na
malé skupiny zhruba po pěti osobách
• zasedla stálá pracovní skupina jabloneckého kri-
zového štábu a vydala následující úkoly:
– MP kontroluje dodržování zpřísněných opatření
vlády ve městě
– krizové řízení informuje starosty ORP Jablonec
nad Nisou a zveřejňuje aktuální oznámení vlády
a kontroluje jejich plnění
• potvrzený je první pozitivní případ nákazy ko-
ronavirem v Rychnově u Jablonce nad Nisou 
• v jabloneckém okrese koordinuje zásobování
a služby seniorům ČČK Jablonec nad Nisou
• od nedělní půlnoci (15. 3.) se uzavřely hraniční
přechody s Polskem 
• Liberecký kraj zrušil provoz skibusů z Liberce
a Jablonce do Bedřichova a na Smědavu

15. 3. 2020
• Krizový štáb LK poptává dobrovolníky na pomoc
i na šití roušek
• rada města potvrdila rozhodnutí primátora o uzav-
ření úřadu

16. 3. 2020
• magistrát úplně zrušil úřední hodiny do 24. 3.
• veškerá podání lze činit pouze dálkově, prostřed-
nictvím pošty, datové schránky nebo elektronicky
se zaručeným elektronickým podpisem, případně
přes e-podatelnu. Písemnosti, u nichž není vyža-
dováno potvrzení o převzetí, je možné podávat

pouze prostřednictvím provizorní podatelny v in-
formačním středisku, zachovaný zůstává telefo-
nický a e-mailový kontakt
• uzavřené jsou všechny mateřské, základní
a střední školy, učiliště, DDM Vikýř a základní
umělecká škola 
• uzavřela se křižovatka Poštovní – Budovatelů
a začaly s ní související objížďky
• do autobusů se nesmí nastupovat předními
dveřmi a řidič neodbavuje jízdné
• v nemocnici se omezil neakutní provoz, uvažu-
je se o zrušení všech neakutních výkonů a připra-
vuje se výrazné omezení vstupu
• poskytovatelé sociálních služeb musí přistoupit
k nouzovým řešením
• magistrát zřizuje mimořádný komunikační ka-
nál nouzovystav@mestojablonec.cz. 

17. 3. 2020
• primátor Jiří Čeřovský ruší jednání zastupitel-
stva města ve čtvrtek 19. března
• tajemník Marek Řeháček minimalizuje počet pra-
covníků na jednotlivých pracovištích
• pro matky-zaměstnankyně nemocnice začala pra-
covat dětská skupina
• nízkoprahové denní centrum Azylového domu
Naděje je uzavřené – jeho služby nahradila orga-
nizace terénním programem. Příjem nových kli-
entů do ubytování je pozastaven a je vázán na po-
tvrzení od lékaře o bezinfekčnosti
• hejtman Martin Půta nařídil od 18 hodin dne 17.
března zákaz vstupu do prostředků veřejné dopra-
vy, provozoven, sociálních zařízení či úřadů bez
ochranných pomůcek chránící dýchací cesty

18. 3. 2020
• Jablonec žádá dobrovolníky, aby šili ochranné
roušky. K jejich odběru město zřídilo dvě sběrná
místa – DDM Vikýř a budova radnice
• město zřídilo krizovou linku pro dotazy obyva-
telstva související s epidemií koronaviru (724 962
424) 
• je zrušený poplatek za parkování na sběrném
parkovišti na Horním náměstí.
• uzavírají se některé sociální služby: nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Kruháč, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Diakonie,
Centrum Lira a Compitum, centrum denních slu-
žeb SeniA), sociálně terapeutické dílny (Fokus =
kavárna Floriánka)
• jsou zakázané návštěvy a jiná omezující opatře-
ní ve všech pobytových službách (odlehčovací
služby v CSS)
• vedení města určilo školu a tři školky pro děti,
jejichž rodiče musí do zaměstnání

19. 3. 2020
• Česká pošta upravila provozní hodiny na jablo-
neckých pobočkách, Jablonec 1 a 2: 8–16 hodin,
osoby nad 65 let od 10 do 12 hodin; Jablonec nad
Nisou 2: 8–12, 13–16 hodin, osoby nad 65 let od 10
do 12 hodin. dočasně lze vyzvedávat důchody na
základě plné moci

20. 3. 2020
• Zdravotní záchranná služba LK požádala o vol-
né prostory k možnému zřízení náhradního sídla
v Jablonci – město vyhradilo městskou halu

23. 3. 2020
• vláda prodloužila mimořádná opatření do 1. 4.
(nevztahuje se na vyřízení neodkladných úřed-
ních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích,
účast na pohřbu, na veřejnou hromadnou dopra-
vu, služby pro obyvatele včetně zásobování, roz-
vážkovou službu nebo veterinární péči. Otevřené
obchody: lékárny, supermarkety, banky, trafiky,
benzínky, drogerie, pet centra, optiky. provozovny,
kde si vyzvednete zboží nebo zásilku, prodejny –
zdravotnických potřeb, pokladních jízdenek, ná-
hradních dílů, s malými domácími zvířaty, pošty –
pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu,
MHD, úřady dvakrát týdně tři hodiny (po a st),
opravny aut, kde bude méně než 30 lidí, odtahové
služby, zahrádkářství, stavebniny a hobby marke-
ty pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment
ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost, sta-
vební, projektantské firmy (geologové, zeměměři-
či, stavební analytici).
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Foto Zbyněk Cincibus

Pandemie změnila život všem
Po celém světě se novým typem koronaviru nakazilo už více než 350 tisíc lidí, 
nemocné hlásí přes 170 zemí. V České republice bylo ke dni 24. 3. 2020 otestováno
19 624, nemocných bylo 1 289, vyléčených 7, dva lidé zemřeli a v Libereckém kraji byl
počet nakažených nejmenší v republice, a to 13, přímo v Jablonci se vyskytl jeden
případ onemocnění COVID-19.



■ Desatero 
zodpovědného chování

1Dodržujte všechna pravidla vyhlášené
celoplošné karantény, vyžadujte to
i od svého okolí. Průběžně sledujte

média, abyste byli informováni o aktuální
situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nej-
bližší místo, kde je možné provést testy, po-
kud byste jej potřebovali navštívit. 

2Kdekoliv mimo vlastní domov noste
respirátor, obličejovou masku, pokud
ji máte k dispozici. Ochranné pomůc-

ky pravidelně vyměňujte.

3Mimo domov udržujte odstup od
ostatních alespoň 1,5–2 metry, zame-
zíte tím největšímu riziku přenosu vi-

ru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým
skupinkám lidí.

4Na nákup nebo obstarání nezbytných
věcí vysílejte jen jednoho z rodiny.
Pokud možno toho, kdo je v dobré

kondici, zdravý, má nejlepší imunitu
a s největší pravděpodobností tedy dokáže
čelit nákaze virem.

5Při nákupu a pohybu na veřejných
místech se vyhněte nebo omezte na
minimum dotyk s věcmi, kterých se

mohlo dotýkat více lidí před Vámi.
Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku,
nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkon-
taktně, je-li to možné.

6Po návratu domů si nejdříve pečlivě
umyjte a dezinfikujte ruce, teprve po-
té pokračujte v dalších běžných čin-

nostech.

7I během dne doma si často myjte
a dezinfikujte ruce, vždy před přípra-
vou a konzumací jídla.

8Průběžně během dne pijte, abyste
měli dostatek tekutin, nejlépe vlaž-
ných nebo teplých.

9Postarejte se o starší členy rodiny
nebo blízké známé. Pravidelně s nimi
buďte v kontaktu a dotazujte se na je-

jich zdravotní stav, obstarejte pro ně náku-
py i léky, předávejte jim je nejlépe s mini-
mem osobního kontaktu.

10Snažte se udržovat si fyzickou
i mentální aktivitu. Dle svých
možností a zdravotního stavu

cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte
se aktivně sami sobě, svým koníčkům,
vzdělávejte se.
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Mimořádné komunikační kanály
jabloneckého magistrátu 
tel. 724 962 424, e-mail: nouzovystav@mestojablonec.cz

Jablonecká krizová linka
Statutární město Jablonec nad Nisou zřídilo
krizovou linku pro dotazy obyvatelstva souvi-
sející s epidemií koronaviru. 

Na číslo 724 962 424 můžete v pracovní dny vo-
lat od 8 do 18 hodin, o víkendu mezi 10–14 hodi-
nou. V ostatních časech volejte na linku 1212.
Prosíme, neposílejte na krizovou linku sms zprá-
vy. Pokud chcete informace písemně, využijte
krizový městský e-mail nouzovystav@mestojab-
lonec.cz

Mimořádná e-mailová adresa 
na jablonecký magistrát
Jablonecký magistrát zřídil mimořádný komu-
nikační kanál v souvislosti s pandemií korona-
viru. Všechny dotazy k výjimečné situaci lze
zasílat na adresu nouzovystav@mestojablo-
nec.cz.

„S našimi občany komunikujeme několika ka-
nály, například prostřednictvím aplikací Lepší
Jablonec, Otázky a odpovědi nebo dotazy@
mestojablonec.cz. V současné vypjaté situaci
omezujeme odpovědi na dotazy přicházející tě-
mito cestami na úřad a soustřeďujeme síly na je-
den kanál,“ říká primátor města Jiří Čeřovský. 

Magistrát města zřídil novou e-mailovou adre-
su nouzovystav@mestojablonec.cz, kam je mož-
né zasílat dotazy související s koronavirem, ale
lze sem posílat i nabídky na šití roušek apod.
Dočasně nebudeme řešit stížnosti na špatné par-
kování, nepořádek v parku apod. 

Zákaz vstupu do městských budov 
bez zakrytí nosu a úst
Jablonecká městská rada zakázala vstup do
budov vlastněných městem, např. do obou bu-
dov úřadu, bez zakrytých úst a nosu. 

Zakrytí může být i provizorní. Pokud nemáte
roušku, můžete použít šálu, šátek či nákrčník.
Vedení magistrátu všem děkuje za pochopení. 

Sběrné dvory jsou pro veřejnost zavřené 
V souvislosti s opatřeními proti šíření epide-
mie koronaviru se od pondělí 16. března
v Jablonci nad Nisou uzavírá příjem odpadů
na překladišti Proseč a sběrných místech v uli-

cích Belgická, Želivského, Smetanova a Dale-
šická, a to až do odvolání. 

Sběrné parkoviště bez poplatku
V Jablonci nad Nisou je zrušený poplatek za
parkování na sběrném parkovišti na Horním
náměstí. 

Město stanovilo stejnou plochu jako v režimu
zimní údržby. Pro vyřízení pochůzek, na které
přijedou Jablonečané do centra vlastním vozem,
je možné bezplatně využít 160 parkovacích míst.
Parkoviště není určené pro dlouhodobé odstavení
vozidel. 

Je třeba zachovat klid
Situace je vážná, nikoli však zoufalá, abych pa-
rafrázovala titulek jedné francouzské kome-
die. Je třeba zachovat klid, dodržovat všechna
doporučení, vybavit se notnou dávkou trpěli-
vosti a ohleduplnosti, abychom tímto obdobím
prošli bez, nebo s minimálními ztrátami.

Informací je spousta, každou chvíli se mění a my
se je snažíme v míře co největší zachytit a předat
hned vám. V měsíčníku se nám to daří s určitým
omezením. Další informace najdete kromě měst-
ského webu také na FB stránce Jablonec nad
Nisou – oficiální. Pokud budete potřebovat něco
vědět a nenajdete to na nabídnutých adresách,
zkuste nás oslovit prostřednictvím e-mailu nou-
zovystav@mestojablonec.cz.

Přeji nám všem, abychom vše v dobrém přestáli.
Jana Fričová, mluvčí

Vážení čtenáři,
dubnové vydání Jabloneckého měsíčníku se
nerodilo snadno.

Vzhledem k pandemii koronaviru jsme byli nu-
ceni zcela změnit takřka připravené vydání.
Následně jsme se snažili zařadit co nejaktuálněj-
ší informace, které se však měnily ze dne na den,
z hodiny na hodinu. Těsně před samotným tiskem
(24. 3.) jsme zprávy zvovu aktualizovali, přesto je
velmi pravděpodobné, že v době, kdy budete v ru-
ce držet toto vydání, budou některé informace již
zastaralé.

Děkujeme za pochopení.
Jiří Endler, redaktor JM

Ilustrační foto Jiří Endler

Základní informace

Jablonecká krizová linka

724 962 424
(po–pá 8.00–18.00 hodin, so–ne 10–14 hodin)

Infolinka pro občany Libereckého kraje 

485 226 999
(denně 8.00–20.00 hodin)

Bezplatná celostátní informační linka 

1212 
Linky 
155 a 112 mají lidé nadále využívat jen 
v případě ohrožení života a zdraví.

Infolinka Státního zdravotního ústavu 
pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit 
v souvislosti s infekcí COVID-19 nonstop: 

724 810 106 725 191 367

Infolinka Krajské hygienické stanice 

485 253 111

Dobrovolnická pomoc
Český červený kříž pobočka Jablonec n. N. 

602 503 705 601 386 447

Aktuální zprávy najdete na:
www.mestojablonec.cz 
www.mzcr.cz 
www.mapaviru.cz

Informace k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19
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KNL zřídila odběrové místo
Krajská nemocnice Liberec otevřela ve stře-
du 18. března stacionární odběrové místo
pro pacienty s podezřením na nákazu koro-
navirem. 

To je umístěno v areálu u bývalých autodílen
v Husově ulici a je k dispozici pouze pro pa-

cienty, které k odběru určila Krajská hygienic-
ká stanice Libereckého kraje (KHS LK).

Pacient, kterého pro odběr biologického vzor-
ku pro laboratorní test na nákazu koronavirem
indikuje KHS LK, má přijet autem do areálu
nemocnice, zaparkovat ve stanu, do kterého za
ním přijde zdravotník v ochranném obleku.
Ten otevřeným okénkem odebere biologický
vzorek, předá jej k laboratornímu vyšetření
a pacient může odjet. Dochází tím k úspoře ča-
su a také minimalizaci případných rizik.

„Děkuji Hasičskému záchrannému sboru Li-
bereckého kraje za zapůjčení stanů, ve kterých
odběry provádíme. A děkuji také všem kole-
gům, kteří v neuvěřitelně krátké době stanoviš-
tě vybudovali,“ řekl Richard Lukáš, generální
ředitel Krajské nemocnice Liberec (KNL), a do-
dal: „Věřím, že společnými silami tuto nelehkou
situaci zvládneme.“

„Je to pro mě dobrá zpráva. Zvýší se tím ka-
pacita pro testování všech osob, které určí jako
potenciální nakažené Krajská hygienická stani-
ce Libereckého kraje. Děkuji všem za spolu-
práci, a to zejména krajské nemocnici, hygieně

a hasičům,“ dodal hejtman Martin Půta. Dosud
odběr vzorků pro laboratorní testy pacientů s po-
dezřením na koronavirus zajišťovaly dvě mobil-
ní posádky KNL ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje. Vybudová-
ním stacionárního odběrového místa KNL vychá-
zí vstříc požadavku Krizového štábu KNL. (fp)

Dobrovolníci pro pomoc seniorům 
Krizový štáb Libereckého kraje zřídil e-mail
pro případné dobrovolníky. 

Pomoc bude v tuto chvíli směřována na záso-
bování osamělých seniorů starších 65 let a dlou-
hodobě nemocných (ZTP) a zaměřena na do-
pravu nákupů potravin, hygienických potřeb
a léků. Podmínkou je, že tyto osoby nečerpají
souběžně sociální služby (zejména pečovatel-
ské), které jim mohou tyto věci zajistit a běžně
zajišťují. Dále se nesmí jednat o osoby v karan-
téně, včetně příslušníků jejich domácnosti. Dobro-
volníkem se může stát každý zdravý občan ve
věku 18 až 60 let s aktuálním bydlištěm v okre-
sech Jablonec nad Nisou, Turnov, Semily, Libe-
rec a Česká Lípa, kam bude pomoc směřována.

Dobrovolníci se můžou hlásit na e-mailu:
dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz.

Omezení na hraničních přechodech 
V návaznosti na vládou vyhlášený stav nou-
ze platí několik krizových opatření i v mezi-
národní dopravě. Do odvolání je přerušena
veškerá přeshraniční osobní autobusová
a vlaková doprava.

Vlaky jezdí pouze na území regionu a pro-
dlouží režim prázdninových jízdních řádů.

Uzavřeny budou také hraniční přechody v kra-
ji. Uvedená opatření v osobní autobusové a vla-
kové dopravě budou průběžně aktualizována
v závislosti na dalším vývoji situace. Termín
bude vždy upřesněn na základě dalšího vývoje
situace. 

Také jsou fyzicky uzavřeny státní hranice
s Německem, konkrétně na silničních hranič-
ních přechodech na silnici II. třídy v Jablon-
ném v Podještědí – Petrovicích a na silnici III.
třídy v obci Krompach. Průjezd bude fyzicky
omezený dopravními zařízeními v podobě be-
tonových svodidel. S předstihem budou řidiči
informováni svislým dopravním značením. 

V současnosti jsou také uzavřeny přechody
do Polské republiky. Lidé, pendleři, kteří pracu-
jí v zahraničí dostali 23. 3. na vybranou. Buď
zůstanou doma bez příjmu, nebo si v cizině na-
jdou bydlení a domů se nějaký čas nepodívají.
Přeshraniční pracovníci jsou poslední kanál,
kterým se do České republiky nákaza dostává.

Kdo je pendler? Je to osoba prokazatelně pře-
kračující vnitřní hranice, zejména přeshranič-
ní pracovníci pracující ve vzdálenosti do
100 km od státní hranice (nikoliv od hraniční-
ho přechodu). Musí jít o pravidelné překračo-
vání hranice několikrát týdně. 

Mobilní základna záchranky ve Vesci
Ve Sportovním areálu Vesec, kde dezinfikuje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje sanity a vybavení, vyrostlo malé kon-
tejnerové městečko.

Sloužit bude pro krajské záchranáře jako mo-
bilní výjezdová základna v případě, že někte-
rou ze stávajících v Libereckém kraji bude nut-
né dezinfikovat.

Součástí městečka jsou dva obytné kontejne-
ry, které lze vybavit stoly a lůžky, jeden sklado-
vý kontejner a jeden, který slouží pro sociální
zařízení. V případě potřeby je kontejnery, v ni-
chž by bylo nouzové zázemí pro posádky, mož-
né přemístit kamkoliv po Libereckém kraji.
Z nich by pak za pacienty vyjížděli do okamži-
ku, než by se mohli vrátit do normálních pro-
stor. 

V areálu ve Vesci v současné době ZZS LK
dezinfikuje své vozy a vybavení, pokud by moh-
lo být zasaženo virem COVID-19. Sídlí zde Hart
tým, tedy skupina se speciálním vybavením
k převozu pacientů s podezřením nakažení ko-
ronavirem. Čtyřčlenné týmy se zde střídají po
dvanácti hodinách, na výpomoc zde jsou i stu-
denti oboru záchranář z Technické univerzity
Liberec.

■ Opatření v Libereckém kraji

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo
do Evropy a významně se dotýká naší země. 

Koronavirová pandemie se dostala do popředí
společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, ce-
lým rodinám i všem obyvatelům České repub-
liky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni
společně. 

Znevažování onemocnění a nerespektování
legislativy není v současné době na místě.
Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme
všichni dohromady situaci zvládnout. Respek-
tujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby spo-
lečnosti!

Apelujeme proto na všechny občany České
republiky, aby chránili své zdraví a přispěli

svým počínáním k ozdravení celé populace.
Respektování nastavených opatření znamená
nejen dodržování legislativy, ale i dodržování
hygienických a morálních pravidel. 

I přes mnohá a opakovaná upozornění a stov-
ky telefonátů se na veřejnosti a ve zdravotnic-
kých zařízeních objevují naši starší spoluobča-
né. 

Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že ze-
jména pro seniory může být jakýkoliv styk s in-
fekční osobou a nemocí COVID-19 velmi ne-
bezpečný až fatální. 

Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás.
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet
se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, po-
žádat o donesení nákupu, lékařům se neostý-

chat zavolat a nikam necestovat městskou hro-
madnou dopravou. 

Tak, jako jsme se již napříč generacemi nau-
čili preventivně pečovat o své osobní bezpečí,
nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných
činů, pojďme si i teď jít navzájem příkladem
a počínejme si tak, abychom přispěli k zameze-
ní šíření nákazy. 

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupin-
kách, nepořádejte party, jděte příkladem svým
prarodičům dodržováním bezpečnostních
opatření. Babičky, dědečky, tetičky i strýčky
přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni
nebudou podceňovat doporučení související
s aktuální zdravotní hrozbou.

Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR

Jsme v tom společně!

Foto Filip Trdla
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Vážení spoluobčané, s ohledem na
epidemiologickou situaci přijala
nemocnice do odvolání následující
nezbytná opatření:

• Byl zrušen provoz VŠECH NEAKUTNÍCH
PRACOVIŠŤ (neakutní ambulance, poradny,
objednaná vyšetření, malé výkony, plánované
neakutní operace apod.). Akutní péče je zajiš-
těna.

• Nadále platí přísný zákaz návštěv. Týká se
i doprovodu otců u porodu.

• Informace o způsobu psaní receptů pomocí
SMS pro chronické medikace jsou na webu
nemocnice. 

• Nemocniční restaurace je pro veřejnost uza-
vřena.

• Je omezen vstup do nemocnice:
pacienti mohou vcházet:
7.00–21.00 hodin pouze hlavním (denním)
vchodem;
zde jsou všichni příchozí tříděni, podrobí se
základní vstupní kontrole;
21.00–7.00 hodin pouze nočním vchodem
u chirurgické ambulance.

• Jestliže jste v posledních 14 dnech navštívi-
li rizikovou zemi (Itálie, Německo, Rakous-
ko, Holandsko, Belgie, Dánsko, Norsko, Švéd-
sko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Čína, Jižní
Korea či Irán) nebo máte příznaky virového
onemocnění (zejména kašel, teplotu 38 °C
a více apod.), prosíme, abyste nenavštěvovali
pohotovost v naší nemocnici. 
Pro tyto případy doporučujeme:
– zůstaňte doma
– užívejte běžné léky dle vašich obtíží

– vyhýbejte se kontaktu s dalšími lidmi
– často si myjte ruce
– kašlejte a kýchejte do rukávu, ne do ruky
– telefonicky kontaktujte svého praktického

lékaře nebo epidemiologa na telefonu:
485 253 111, 485 253 132

Provozní doba: 
po, st: 7.30–17.00, 
út, čt: 7.00–15.00, 
pá 7.00–14.30

Mimo provozní dobu KHS LK 
724 810 106 a 725 191 367 

Tato opatření snižují riziko přenosu infekce
a zvyšují ochranu jak hospitalizovaných paci-
entů, tak nemocničního personálu.

Děkujeme všem pacientům, jejich příbuz-
ným i zaměstnancům za dodržování nastave-
ných pravidel a vzájemnou ohleduplnost.

Pravidelně sledujte stránky www.nemjbc.cz

■ Opatření jablonecké nemocnice

Náročné dny teď zažívají v jablonecké ne-
mocnici. Přesto podle slov ředitele Víta
Němečka je v nemocnici relativně klid. 

„Řešíme jen akutní a život ohrožující případy,
testy na COVID-19 jsou negativní, maximum
pacientů bylo z nemocniční péče propuštěno
domů,“ konstatuje Němeček. Podle jeho slov je
veškerý personál nemocnice rozdělený na dvě
skupiny A a B. 

„Každá skupina pracuje jeden týden, druhý je
doma. U vstupu do nemocnice jsme zřídili filtr,
kde třídíme pacienty,“ doplňuje ředitel nemoc-
nice s tím, že při třídění pomáhala v prvních
dnech zdravotníkům městská nebo státní poli-
cie. V nemocničním areálu funguje dětská sku-
pina pro děti zaměstnanců, v práci pomáhají
také medici a studentky zdravotních škol. 

Otec u porodu – v této situaci ne
Velká diskuze zvláštně na sociálních sítích se
rozhořela na téma přítomnosti otce u porodu.
Tu zakázal hejtman Libereckého kraje, stejný
názor sdílí i ředitel jablonecké nemocnice.
Přesto některé budoucí maminky se otce u po-
rodu dožadují a brání se zákonem. 

„Chápu situaci každé nastávající maminky
a rozumím jejich přání, aby otec dítěte byl u po-
rodu. Bohužel, na svém příkazu musím trvat.
V současné krizové situaci děláme vše pro to, a-
bychom zabránili šíření infekce a chránili zdra-
ví našich hospitalizovaných pacientů i zdravot-
níků. Žádná právní norma, ani nařízení minis-
tra, neplatí absolutně. Vždy je nutné hodnotit
tzv. proporcionalitu, tedy přiměřenost s ohle-
dem na konkrétní situaci i jiné právní předpisy,
často vyšší právní síly - zákon, ústava atd., kte-

ré nám ukládají chovat se obezřetně, předchá-
zet infekčním chorobám a chránit zdraví veřej-
nosti. Vedle práv rodiček a jejich partnerů exis-
tují i práva ostatní veřejnosti a zdravotníků.
Kromě jablonecké přijala podobná opatření řa-
da dalších nemocnic. Věřím, že tuto situaci
všichni pochopí a že porody i tak proběhnou
v klidu a k plné spokojenosti všech zúčastně-
ných,“ vysvětluje svůj postoj Vít Němeček. 

Nedostatek ochranných prostředků
Také městská nemocnice nemá dostatek ochran-
ných zdravotnických prostředků. Zvláště chybí
roušky. Roušky například pro dětské oddělení
šily i dobrovolnice v DDM Vikýř. „O víkendu
jsme se rozhodli, že kromě šití začneme také
péct pro zdravotníky, kteří slouží téměř nepře-
tržitě. Chceme tak alespoň trochu pomoci,“
řekla v sobotu 21. března ředitelka DDM Vikýř
Martina Šípková. (jn)

Roušky pro nemocnici
Vážení spoluobčané,

rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kte-
ří se zapojili do šití plátěných roušek pro zaměst-
nance naší nemocnice. Již se k nám dostalo kolem
1 320 kusů. Také díky iniciativě řady kolegů jsou
nyní zajištěni až dvěma kusy roušek tohoto typu
všichni zaměstnanci. S ohledem na vývoj situace
formu této pomoci i nadále intenzivně uvítáme.
Kontaktní osobou je kolegyně Blanka Kudr-
náčová, tel.: 725 762 633, e-mail: blanka.kudr-
nacova@nemjbc.cz. 

Poděkovat bychom chtěli i dalším osobám či
firmám, které se na podpoře personálu podílí
jinými drobnějšími, aktivitami.

■ Otázky a odpovědi
Jak se můžete připravit
• Získávejte informace o COVID-19 z důvěry-

hodných zdrojů.
• Pokud je to možné, udržujte se fyzicky aktiv-

ní, abyste si zajistili dobrou fyzickou kondici.
• Mějte dostatek volně prodejných léků a zdra-

votnických materiálů (např. kapesníky, teplo-
měr) k léčbě horečky.

• Mějte dostatek potravin a domácích potřeb.
Připravujte se postupně a vyvarujte se panic-
kému nakupování.

• Buďte sociálně aktivní. Buďte v telefonickém
kontaktu se svou rodinou, případně přáteli,
sousedy nebo ošetřujícím lékařem, ať jste při-
praveni a víte, co dělat, když se COVID-19 roz-
šíří ve vašem okolí nebo pokud onemocníte.

• Vyhýbejte se kontaktu s lidmi, pokud ve vaší ob-
lasti dochází ke komunitnímu šíření COVID-19.

• Postupujte podle pokynů vnitrostátních orgá-
nů, jak se připravit na mimořádné situace.

• Dodržujte běžné hygienické návyky.

Jsou těhotné ženy ve větším riziku než 
ostatní? Může se virus přenést na dítě?
Těhotné ženy nejsou více ohroženy nákazou
COVID-19, ani netrpí závažnějším průběhem
onemocnění než ostatní osoby ve stejné věkové
skupině. Neexistuje důkaz, že by virus mohl být
přenesen na nenarozené dítě v průběhu těho-
tenství nebo porodu. Je známo, že u kojenců
a malých dětí probíhá onemocnění COVID-19
jen v mírné formě.

Co dělat, pokud onemocníte?
Pokud se u vás objeví kašel, horečka a potí-
že s dýcháním:
• Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte místní

zdravotnické služby (lékaře).
• Nezapomeňte uvést, že jste těhotná.
Pokud onemocníte COVID-19:
• Zavolejte své porodní asistentce nebo poskytova-

teli předporodní péče a informujte je o své ne-
moci.

• Požádejte o pokyny, jak postupovat při před-
porodních návštěvách a porodu během vaší
nemoci.

Může ibuprofen zhoršit průběh 
onemocnění u osob s COVID-19?
Na základě posledních informací Světová zdravot-
nická organizace (WHO) se nedoporučuje pře-
stat používat ibuprofen. Ani po konzultaci s lé-
kaři, kteří léčili pacienty s COVID-19, si WHO
není vědoma negativních účinků ibuprofenu,
kromě obvyklých známých vedlejších účinků,
která omezují jeho použití pro určitou skupinu
osob. WHO si není vědoma žádných publikova-
ných klinických nebo populačních výzkumů.

Nákaza prověřuje trpělivost a pochopení
Foto Jiří Endler
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Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli
virus, patřící do podčeledi Coronaviridae.
Název je odvozen od charakteristického uspo-
řádání povrchových struktur lipidového obalu
virů ve tvaru sluneční korony. Nový typ koro-
naviru označený jako „nový koronavirus“ ne-
boli SARS-CoV-2 se objevil poprvé na začátku
prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej. Vědci
už dokázali popsat genetickou strukturu viru,
takže na výzkumu nyní pracuje řada odbor-
ných pracovišť po celém světe. Onemocnění,
které tento koronavirus způsobuje, dostalo
označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po
úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou

infekci, která je přenášena vzduchem. Zasa-
huje nejčastěji sliznice horních a dolních dý-
chacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct
dnů. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví
horečkami, které neustupují. Mohou být prová-
zené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů
a svalů, brzy se objeví projevy kašle. 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivně
chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém
respiračním onemocnění v aktuálním chřipko-
vém období:
• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla
• používat například dezinfekci, pokud jsme

v kontaktu s lidmi, kteří akutními respirační-
mi potížemi trpí

• nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací lidí
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním,

by měli dodržovat respirační hygienu – tj. při
kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jedno-
rázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si za-
krýt ústa paží/rukávem, nikoliv RUKOU! (ka-
pínky se pak mohou přenést dál)

• samozřejmě i zdravotníci sami by se měli
chránit, jelikož jsou to právě oni, kdo přichá-
zejí s pacienty nejvíce do styku

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Zejména senioři, dětské skupiny, chronicky ne-
mocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jaká je léčba?
Žádná specifická antivirová léčba není doporu-
čena. Lidé infikovaní koronavirem by měli za-
hájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky té-
to infekce. Léčba je vždy individuální a vychá-
zí z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné
léčbě se využívají běžně dostupné léky, množ-
ství symptomů onemocnění COVID-19 se dá
úspěšně léčit. 

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky 
onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a ně-
jaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19!
Každý případ infekce koronavirem musí být
charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn.
daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také kli-
nickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, kte-
ré jsou charakteristické pro dané onemocnění. 

Je možné nakazit se koronavirem, pokud
mi přijde zboží zásilkou z čínských 
obchodů?
Ne. Onemocnění COVID-19 se přenáší stejně
jako jiná respirační onemocnění, tedy z člověka
na člověka, nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus
nepřežije mimo lidský organismus více než ně-
kolik hodin. Proto je důležité držet se mimo
místa, kde je velké množství lidí. (red)

Koronavirus – otázky a odpovědi

Magistrát zřídil sběrná 
místa ochranných roušek
Statutární město Jablonec nad Nisou žádá
dobrovolníky, aby šili ochranné roušky, kte-
rých je v současné době velký nedostatek.
K jejich odběru město zřídilo dvě sběrná
místa – DDM Vikýř a budova radnice. Jak-

mile budou roušky k dispozici, bude si je
moci veřejnost vyzvednout v DDM Vikýř. 

Prvním sběrným a zároveň výdejním místem
je DDM Vikýř v Podhorské ulici. A to u vchodu,
kam na připravený stůl balíček s rouškami po-
ložíte. Vikýř bude také koordinátorem pro další
rozdělování roušek organizacím i obyvatelstvu.
Jakmile budou roušky připravené k výdeji, ob-
jeví se vždy v celou hodinu ve Vikýři na stej-
ném místě věšák, na němž budou roušky, a po-
třební si je budou moci odnést. 

Druhé sběrné místo je v přízemí radnice ved-
le kavárny Story Café. Pokud tam budete chtít
roušky přinést, je třeba se nejprve telefonicky
domluvit na čísle 605 110 637.

Sterilizace textilní roušky
Nejjednodušším způsobem, jak roušku steri-
lizovat, je vyvaření. Nechte vodu s rouškami
projít minimálně 5 minut varem a usušte.
Roušky lze samozřejmě i prát odděleně
v pračce.

I když existují studie u příbuzného koronavi-
ru, který způsobil v minulosti epidemii one-

mocnění SARS, jež tvrdí, že virové částice jsou
zničeny již při teplotě 60 °C po dobu praní 30
minut, raději zvyšte teplotu na 90 °C.

Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideál-
ně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak
alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut.

Před manipulací s rouškami je vhodné mít
vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat
pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na
střed a přední části ústenky.

Nezapomeňte, že by takto vysterilizované
roušky měly být uchovány na místě, které před-
tím vydezinfikujete.

Správné používání roušek
Pokud použijete jednorázovou roušku, cho-
vejte se k ní, jako k potenciálně nebezpečné-
mu materiálu – tzn. po sejmutí vložte roušku
do sáčku, který uzavřete a vyhoďte ji doma
do popelnice/kontejneru. 

Nevyhazujte roušky do košů na pracovišti!
Odpad z popelnic/kontejnerů je vyvážen do
spalovny, kde bude bezpečně zlikvidován.

(red)

Český červený kříž nabízí zajištění pomoci
osobám starším, osamělým a chronicky ne-
mocným: 

Nákup potravin, drogerie, krmení, vyzved-
nutí léků, pomohou zařídit e-recept, vyvenčit
psa, připraví pravidelné léky.

Služba je zajištěna od pondělí do pátku od
8.00 do 18.00 hodin. Telefon: 602 503 705 nebo
601 386 447. Tato služba je v rámci nouzového
režimu ČR poskytována bez úplaty, každý dob-
rovolník bude označen a předem budete znát
jeho jméno.

Dobrovolníci ČČK pomáhají spoluobčanům

Sběrné místo je 
v přízemí radnice, ve kterém 

některé pracovnice magistrátu roušky rovněž šijí. 
Foto Jana Matěchová.

602 503 705
601 386 447
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Sociální služby v Jablonci jsou zajištěné
Na vývoj situace s pandemií koronaviru mu-
sí reagovat také poskytovatelé sociálních
služeb. K těm největším v Jablonci patří
Centrum sociálních služeb (CSS) a Diakonie
ČCE. Obě organizace zasáhl výpadek pra-
covníků, proto musely přistoupit k nouzo-
vým řešením. V obou organizacích chybí
ochranné prostředky pro pracovníky a de-
zinfekce.

„V centru v tuto chvíli (16. března) chybí devět
pracovníků v přímé péči. Jelikož není možné
plnohodnotně zajistit péči všem 144 uživate-
lům, kteří mají s naší organizací uzavřenou
smlouvu o poskytování pečovatelské služby,
přistoupili jsme od pondělí 16. března k omeze-
ní péče u uživatelů na nejnutnější nasmlouva-
né základní úkony, a to dovoz obědů a přípravu
jídla, nezbytnou osobní hygienu a péči o vlast-
ní osobu, zajištění nezbytných léků a inkonti-
nenčních pomůcek. To vše přednostně u uživa-
telů, kteří jsou osamoceni a nemají ani osoby
blízké,“ říká ředitelka CSS Jablonec nad Nisou
Naďa Jozífková. Ostatní uživatele a sjednané
úkony, jako jsou nákupy, úklidy, praní, žehlení
apod., bude centrum podle Jozífkové řešit ope-

rativně, a to např. přesuny časů sjednané péče
nebo ostatními pracovníky organizace. Někteří
uživatelé sociálních služeb CSS v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu v ČR požádali
o pozastavení péče a uživatelé odlehčovací
služby o ukončení pobytu. 

Zhruba o padesátku klientů se stará Diakonie
ČCE. „Nyní máme sedm pečovatelek a jsme
schopní zajistit nejzákladnější složky služeb.
Jakmile přijde úplná personální nouze, povolá-
me studenty,“ konstatuje ředitelka střediska
Diakonie Jablonec ČCE Michaela Albrechtová
a dodává, že zastavená je činnost nízkopraho-
vých zařízení. 

Pomoc osamělým seniorům nad 65 let, chro-
nicky nemocným, držitelům ZTP a ZTPP bez
rodiny poskytne v Jablonci místní oblastní spo-
lek Českého červeného kříže. „Zajistíme náku-
py v nutném rozsahu na maximálně dva až tři
dny, jsme schopní komunikovat s lékaři o za-
jištění receptů na pravidelně užívané léky, po-
můžeme vyvenčit zvířata,“ říká ředitelka ČČK
v Jablonci Kateřina Havlová s tím, že služba je
dostupná od pondělí do pátku v době 8–18 hodin.

ČČK se také hlásí dobrovolníci. „Ti se regist-
rují pouze online, naše budova v Uhelné ulici je

pro veřejnost uzavřená, pro dobrovolníky má-
me vyhrazenou jednu místnost, kde mohou být
najednou maximálně dva a kontakt omezuje-
me na dvacet minut,“ uzavírá Havlová. 

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registro-
vat na webu www.cck-jablonec.cz nebo na
www.mestojablonec.cz v sekci Koronavirus. 

Od pondělního poledne má ČČK k dispozici
také dvě nová čísla na dispečinku, a to 602 503
705 a 601 386 447. 

Některé sociální služby jsou zavřené
Od středy 18. března se v Jablonci nad Nisou
uzavírají některé sociální služby. 
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Kruháč
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

(Diakonie, Centrum Lira a Compitum)
• centrum denních služeb SeniA
• sociálně terapeutické dílny (Fokus = kavárna

Floriánka).

Zákaz návštěv a jiná omezující opatření jsou ve
všech pobytových službách, v Jablonci se to do-
týká pouze odlehčovací služby v Centru sociál-
ních služeb, p. o.

Na opatření reaguje i centrum Naděje
Nízkoprahové denní centrum Azylového domu
v jablonecké ulici Za Plynárnou se v tomto
objektu dočasně uzavřelo, služba byla nahra-
zena terénní formou poskytování. Naopak
byl zřízen zvláštní krizový režim pro klien-
ty noclehárny, aby tito nemuseli zůstat ven-
ku, je pro ně dům otevřený 24 hodin denně.

„Důvodem omezení služby nízkoprahového
denního centra v objektu je, že nemůžeme za-
mezit setkávání lidí v celém domě, kde je jeden
vchod a jedna společná místnost. V domě jsou
realizovány čtyři registrované sociální služby,
služba pobytová nejde od ambulantní oddělit
a primárně chceme zajistit péči pro ubytované,
z nichž řada je v seniorském věku i zdravotně
handicapovaná,“ říká oblastní ředitelka Naděje
Milena Havrdová. V azylovém domě žije asi čty-
řicítka obyvatel Jablonce a denně jim sociální
pracovníci zdůrazňují, že nemají zbytečně
opouštět budovu a mají dbát na zvýšenou hygi-
enu. „Nákupy a zařizování věcí na úřadě jim
zajišťují sociální pracovníci,“ připomíná Havr-
dová s tím, že zakázané jsou návštěvy a každý
den se dezinfikují všechny prostory. „Služby

nízkoprahového centra jsme nahradili terén-
ním programem, kdy terénní pracovník 3× týd-
ně v určený čas na předem určená místa rozvá-
ží potravinovou a hygienickou pomoc pro lidi,
kteří zůstávají venku. Dále provádí osvětovou
činnost, rozdává letáky s informacemi k aktuál-
nímu nařízení nošení roušek a dodržování dal-
ších preventivních opatření. Příjem nových klientů
do ubytování je pozastaven a je vázán na potvr-
zení od lékaře o bezinfekčnosti,“ připomíná ředi-

telka jablonecké Naděje, jíž chybí ochranné
prostředky, zejména ochranné roušky a respirá-
tory, přitom dle vyjádření Ministerstva sociál-
ních věcí má Naděje i nadále zajišťovat všechny
služby pro lidi bez domova včetně vyloučených
lokalit. „Zaměstnanci jsou vystaveni nebezpečí,
někteří se začínají bouřit, že bez ochranných
pomůcek nechtějí s klienty přicházet do styku,“
tvrdí Milena Havrdová, která je vděčná za na-
bídky pomoci.

„Chtěla bych poděkovat všem, co nabízí pomoc.
Dobrovolníky zatím v přímé péči nevyužijeme,
ale vítáme ochotu šít pro naše zaměstnance
a klienty roušky. Terénní pracovnice Naděje ve
středisku Dlouhá začaly šít samy roušky přímo na
středisku. Jimi vyrobené roušky byly dány pri-
márně zaměstnancům Naděje v Jablonci a Li-
berci, v další vlně dáváme roušky klientům, aby
každý, kdo využije služeb Naděje, byl chráněn
a zároveň chránil druhé. Buďme k sobě zodpo-
vědní, přeji vám hodně zdraví!“

Chcete-li pomoci s šitím roušek pro lidi bez
domova, kontaktujte Zuzanu Baczovou na tel.
732 332 097.

Milena Havrdová, oblastní ředitelka Naděje

Omezení MHD od čtvrtka 26. 3. do odvolání
S ohledem na rozhodnutí vlády ČR, kdy došlo
k prodloužení vyhlášené karantény platné
pro celé území ČR a s tím spojené omezení
volného pohybu osob, a to za účelem snížení
rizika šíření koronaviru (COVID-19), se
s platností od čtvrtka 26. 3. zavádí následu-
jící dopravní opatření na linkách MHD.

Rozsah provozu od čtvrtka 26. března

Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bed-
řichov) – v pracovní dny interval 30 minut do
8.00, dále interval 60 minut (odjezdy z Rych-
nova 51 minutu, odjezdy z Janova 50 minutu).
Odjezdy z Bedřichova 41 minutu v intervalu
60–120 minut. O víkendu na lince č. 101 inter-
val 60 minut.

Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava –
Paseky – Maxov) – rozšířený sobotní provoz (od
5.00 hod. po celý den interval 60 minut).

Linka č. 106 (Centrum – Rýnovická – Želiv-
ského) – sobotní provoz od 9.00 do 16.30.

Linka č. 107 (Centrum – Mšeno – Želivského)
– sobotní provoz od 9.00 do 16.30.

Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšířený
sobotní provoz (v pracovní od 5.00 hod. a o ví-
kendu od 8.00 po celý den interval 60 minut).

Linka č. 109 (Nádraží Jablonecké Paseky –
Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) – v pra-
covní dny zajištěn spoj 5.27 z Pasek a 6.10
z Rýnovic, o víkendu linka nejede.

Linka č. 110 (Autobusové nádraží – Ostrý Roh)
– v provozu denně od 8.45 do 19.00 (o víkendu
do 17.45) v intervalu 60 minut. Spoj v 13.45
z AN je v prac. dny prodloužen do Rýnovic,
průmyslové zóny, z Rýnovic odjíždí ve 14.27.

Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky –

centrum – Horní Proseč) – v provozu pouze v úse-
ku Autobusové nádraží – Horní Proseč, v prac.
dny od 5.00 po celý den interval 60 minut, o ví-
kendu od 7.00.

Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pra-
covní dny zajišten spoj 4.52 Pražská – Rychnov
a 5.05 Rychnov – Paseky. Spoje odjíždí o 10 mi-
nut dříve oproti standardnímu jízdnímu řádu,

Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený pro-
voz pracovního dne, budou zabezpečeny spoje
s odjezdem z Janova v 6.40, 13.40, 14.40, 16.40
a s odjezdem z Hrabětic v 7.03, 14.19, 15.19 a 17.03.

Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102,
103, 105, 112, 113, 116, 118, 119, 120, školních
linkách č. 131, 132, 133 a noční lince N1.

Žádáme cestující, aby nenastupovali do autobusů bez za-
krytých úst a nosu. Zakrytí může být i provizorní. Pokud
nemáte roušku, můžete použít šálu, šátek či nákrčník.

Pracovnice centra Naděje pomáhají 
s šitím roušek pro bezdomovce. 

Foto Zuzana Baczová
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Roušky pro všechny visí na rouškovníku
Stejně jako celou republiku i Dům dětí
a mládeže Vikýř v Jablonci zaskočila pan-
demie COVID-19. Vládní opatření zavřela
dům, jehož služby využívají stovky dětí. 

Školy a školská zařízení byla uzavřena v době
našich jarních prázdnin. „Dostali jsme povole-
ní dokončit pobytové tábory, ty příměstské jsme
museli obratem ukončit, a stejně tak i veškerou
výuku v zájmových útvarech od 16. 3. Okamžitě
po návratu z táborů jsme se rozhodli, že bude-
me dětem a celým rodinám posílat přes inter-
net úkoly, které mohou doma plnit, a rozvíjet
tak vztahy v rodině, manuální zručnost, úkoly
v přírodě, ale i vědecké a badatelské – to vše tak
nějak v duchu našich Vikyhrdinů, které ve Vi-
kýři nabízíme několik roků,“ říká Martina Šíp-
ková, ředitelka DDM Vikýř.

Soubor inspirací na každý všední den je zve-
řejňován na Facebooku a nese název VIKYHERO
– Zábava pro rodiny v rámci koronaprázdnin.
„V pondělí (16. 3.) jsme se rozhodli věnovat dě-
tem a hned v úterý nás další vládní nařízení
přivedla k šití roušek. Rádi pomůžeme, kde nás
je třeba, a tak jsme vyslyšely (my – vikýřácké
ženy) prosby nemocnice, občanů a sociálních
služeb, donesly šicí stroje z domova a od rána
do večera stříhaly, žehlily a šily a šily. Šičky

amatérky – za první týden máme na kontě cca
1 200 roušek a od dalšího týdne jedeme dál. Od
čtvrtka 19. 3. po dohodě s primátorem Jiřím Če-
řovským jsme před Vikýř postavili i rouškovník
a je k dispozici pro sběr i odběr roušek,“ infor-
muje Šípková.

Zatím si spíš občané chodili pro své roušky,
ale už se i první zjevily. „Jsme za to moc rádi.
Velký dík patří i dárcům, kteří nám nosí mate-
riál – látky, stuhy, gumičky a nitě. Materiálu
máme v tuto chvíli dostatek, teď se snažíme být
co nejefektivnější ve výrobě a dodat roušky
všem, kteří je potřebují. Věříme, že spolu to
všichni dáme,“ uzavírá Šípková.

Poděkování
Senioři šijí roušky pro bezdomovce
Velké poděkování patří v této nelehké době se-
niorům z Centra sociálních služeb, kteří šijí
ochranné roušky pro zaměstnance NADĚJE
a osoby bez domova. Lidé bez domova jsou jed-
nou z rizikových skupin v souvislosti s možnou
nákazou novým koronavirem. Toto období je
pro ně také nelehké a náročné.

V pátek 20. 3. předala ředitelka Centra sociál-
ních služeb Naďa Jozífková společně s Luká-
šem Frydrychem 75 kusů roušek pro organiza-
ci NADĚJE. Milena Havrdová, 

oblastní ředitelka NADĚJE

RYCHLE
Vzhledem k nebezpečí nákazy na místech s vel-
kým množstvím lidí se zdržujte v obchodech co
nejkratší dobu. Rychle si kupte, co opravdu po-
třebujete, a vraťte se domů. Od 23. března vlá-
da zakázala veřejnosti nakupovat v době od 8
do 10 hodin s výjimkou seniorů nad 65 let. 

ROUŠKY
Ty se od 19. března musí nosit dle nařízení vlá-
dy mimo domov všude. Protože jich je nedosta-
tek, jsou povolené i provizorní ochranné pro-
středky. Mnoho dobrovolníků se pustilo do šití
roušek. Magistrát zřídil dvě sběrná místa, kam

dobrovolníci mohou roušky nosit – DDM Vikýř
a přízemí radnice. Vikýř funguje i jako místo
výdejní.

ROZESTUPY 
Snažte se, aby mezi vámi a ostatními lidmi by-
la minimálně dvoumetrová vzdálenost. 

KLID
Obchodní řetězce ujišťují, že potravin i dalších
potřeb je dostatek, není třeba si dělat velké zá-
soby. Denní závozy to potvrzují. Prázdné regály
se objevují jen kvůli tomu, že zaměstnanci ne-
stačí zboží doplňovat. Pečivo kupujte balené. 

PLAŤTE KARTOU
Bezhotovostní platby snižují nebezpečí nákazy,
virus se snáze uchytí na bankovkách. 

NA CO NEMUSÍTE, NESAHEJTE
Vyvarujte se přímého kontaktu s věcmi, které
nepotřebujete. Vybírejte především očima. 

MYSLETE NA DRUHÉ 
Nákup můžete přinést také svým blízkým nebo
sousedům. 

HLAVNĚ NEPROPADEJTE PANICE!

Pomoc pro obyvatele Jablonce a okolí
Současné nařízení vlády o zákazu nezbytně
nutného vycházení omezuje mnohým z nás
možnost nakupování. Nákup v obchodech
s potravinami je možný, pro seniory je vyhra-
zen čas od 8 do 10 hodin (obchody nad 500 m2).

Pro ty, kteří nechtějí chodit do obchodů, existu-
je možnost dovozu nákupu či teplých jídel až do
domu. 

Jablonecká zážitková firma Sundisk během
několik dnů dokázala zmobilizovat své pracov-
níky a začala nabízet službu nákupu on-line.
„Je to projekt firmy, která zůstala ze dne na den
bez práce a disponuje vozidly, personálem
i prostorem. Chtěli jsme v této situaci pomoci
a rozvážet nám přišlo jako dobrá věc,“ říká
Martin Bauer ml. ze společnosti Sundisk.
Během krátké doby byly vytvořené webového
stránky www.pomahame.sundisk.cz. 

„Klienti mají možnost on-line objednávky
a dovozu teplého jídla, potravin a drogerie.
Mohou zvolit buď osobní vyzvednutí, nebo roz-
voz. Našim cílem je pomoci všem, kteří museli
zůstat doma nebo nezvládají nákupy, jde také
o snahu omezit shlukování lidí v supermarke-
tech. Chceme také pomoci i regionálním výrob-
cům potravin (Kitl, Půlměsíc, Koláčkova pekár-
na, Farma Pěnčín a další),“ uvádí Bauer. Zboží
lze objednat na www.pomahame.sundisk.cz

nebo na telefonu 770 120 737. Výdej objednávek
je v době od 14 do 16 hodin u výdejního okén-
ka v Restauraci Pod Rampou, rozvoz probíhá
od 16 do 20 hodin. „Postupně doplňujeme na-
bídku o jablonecké a regionální výrobce, aby-
chom pomohli dostat jejich zboží k lidem,“ uza-
vírá Bauer.

Kromě této společnosti lze objednat nákup
taky na www.rohlik.cz, www.kosik.cz, www.i-
tesco.cz. Mimo potravin rozvážejí gastronomic-
ké lahůdky i mnohé restaurace. Zde přinášíme
seznam, těch, které se ozvaly na naši výzvu.

Restaurace — jídlo s sebou nebo 
rozvoz jídla zajišťují: 

Restaurace Pod Rampou
www.restauarcepodrampou.cz, tel. 770 120 737
po–pá 7.00–14.00 hodin

Buenopizza, s. r. o.
www.buenopizza.cz, FB: buenojablonec. 
tel. 727 969 222, po–čt 10.00–21.00, 
pá–so 10.00–22.00, ne 11.00–21.00

Půlměsíc Grill & Pasta
www.pulmesic.cz, tel kontakt 723 580 136
objednávky denně od 9 hodin, 
rozvoz 11.00–20.00 hodin.

VEGIT-POINT, s. r. o.
www.vegit-point.cz, tel. 732 845 237, 
info@vegit-point.cz
Rozvoz vegetariánská jídla, prodej z okének
Křišťálová 2560/4 a Pražská 952/75

Restaurace Městská hala
Tel. 606 623 719
Rozvoz obědů pondělí až pátek od 8 do 12 ho-
din. Cena obědu s polévkou 80 Kč. Jídelní lís-
tek na Facebooku, možnost zaslání emailem.

Restaurant 59
www.restaurant59.cz, tel. 483 711 188
Objednávky od 10 do 14 a od 17 do 20 hodin.

Všechny společnosti preferují bezhotovostní platby

■ Zásady správného nakupování

Foto Zuzana Bauerová

Naďa Jozífková a Lukáš Frydrych předávají roušky, foto CSS

Šití roušek v DDM Vikýř, foto Barbora Formanová
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Středoškoláci jsou vyučováni on-line
Současný pandemický stav v České republice
komplikuje všechny oblasti a dotkl se také
středoškolského vzdělávání. Mnozí se v těch-
to dnech připravují na písemné maturitní
zkoušky, které se měly konat počátkem dub-
na, žáci 9. tříd pak na přijímací zkoušky na
střední školy a učiliště. 

Termíny nelze podle náměstka hejtmana Petra
Tulpy odhadnout. „Bude záležet na délce nou-
zového stavu v ČR. Pokud bude odvolán, může-
me se bavit o obnovení provozu škol. Spekulo-
vat nechci. Zatím děkuji ředitelům, učitelům,
rodičům i dětem za to, že mají snahu učit se
v nových neznámých podmínkách.“

Ředitele jabloneckých škol jsme oslovili 
s otázkou, jak probíhá současná výuka

Gymnázium Dr. Antona Randy
Gymnázium zahájilo již v pondělí 16. března
distanční výuku. „Nejprve zadáním úkolů žá-
kům, a to prostřednictvím nástroje Google učeb-
na, který je pro dané účely vybaven spoustou
efektivních možností spolupráce na dálku.
Následně začala masivní online příprava na-
šich vyučujících v používání nástroje Hangouts
Meet, který kromě videokonferencí umožňuje
i sdílení obrazovky vyučujícího, tedy vlastně
model, kantor učí podle prezentace nebo jiného
předem připraveného materiálu a se studenty
je ve spojení jak obrazem, tak zvukem,“ říká ře-
ditel gymnázia Tomáš Hofrichter a dodává:
„Výuku lze nahrávat a žáci se k ní mohou ve
formě videa kdykoli vrátit. Uzavření škol bude
dlouhé, takže se snažíme vše přizpůsobit tak,
aby výuka probíhala co nejpodobněji normálu.“

SUPŠ a VOŠ
Žáci se svými pedagogy komunikují v rámci
platformy Google a prostřednictvím sociálních
sítí. 

„Učitelé zadávají úkoly, ty jsou průběžně
konzultovány a žákům je poskytována zpětná
vazba,“ informuje o dění ve škole Martina
Picko Baumannová, ředitelka SUPŠ a VOŠ. Vol-
nou uměleckou tvorbu mohou tamější žáci re-
alizovat v domácích podmínkách. „Problémem
je ovšem výuka praktických cvičení, protože
doma nemají studenti potřebné vybavení.
Předpokládáme, že se v rámci karanténních
opatření aktuálně přizpůsobí rozvrh klauzur-
ních a maturitních zkoušek,“ myslí si ředitelka.

Gymnázium U Balvanu
Výuka na Gymnáziu U Balvanu probíhá dis-
tanční formou, a to podle instrukcí, které dosta-
li žáci, jejich rodiče a učitelé. „Jedná se o akti-
vity spojené s vyplňováním pracovních listů,
zapojením výukových videí, se samostudiem
podle učebnic, psaní esejí apod. Pedagogové
provádí kontrolu a opravu odevzdaných úkolů,
případně provedou i hodnocení. Informace jsou
předávány prostřednictvím systému Bakaláři
a ukládány různými postupy umožňujícími
dálkový přístup,“ sděluje Jiří Kozlovský, ředitel
Gymnázia U Balvanu.

Střední průmyslová škola technická
Také zde probíhá výuka distanční formou. „Má-
me za sebou první pět dní tohoto mimořádného
režimu. Po tomto týdnu bude následovat vyhod-
nocení efektivity jednotlivých nástrojů a stano-
vení metod a postupů pro další období, protože
zásadním faktorem je motivace žáků. Průběžně
konzultujeme využívané formy a metody práce
s ostatními středními školami,“ tvrdí ředitel
SPŠT Petr Froněk. V současné době je základním
modulem platforma portálu Škola OnLine. 

Střední škola řemesel a služeb
Pedagogové naší školy mají smlouvy o výkonu
zaměstnání na jiném místě, s žáky komunikují

přes internet prostřednictvím systému Škola
OnLine. „Vyučujeme podle původního rozvrhu,
dle toho zadáváme studentům úkoly. Nyní jsou
zvyklí na ně reagovat. Já osobně zadávám téma
s výkladem, oni mi vlastními slovy sdělí, co si
myslí. V tomto ohledu mám určitě výhodu, pro-
tože učím psychologii. Hodně využíváme samo-
studium. Co se týče maturit a závěrečných
zkoušek třetích ročníků učebních oborů, snaží-
me se na ně studenty připravit. Současně panu-
je nejistota i ohledně termínu přihlášek do ma-
turitních oborů,“ tvrdí Martin Kubáč, ředitel
Střední školy řemesel a služeb v Jablonci.

VOŠMO a Obchodní akademie 
Pro základní informace pro žáky, studenty a ro-
diče využívá škola program Bakaláři se všemi
moduly. „U nás probíhá výuka distanční for-
mou a záleží na jednotlivých vyučujících, jaké
další platformy budou využívat. A záleží samo-
zřejmě také na skupinách předmětů, pro které
jsou různé platformy vhodné. Nejčastěji využí-
vanou platformou je Teams a mnoho dalších.
Využíváme také naše webové stránky pro zadá-
vání studijních materiálů a standardně sociální
sítě. Průběžně se snažíme najít co možná neje-
fektivnější model,“ informuje Jiří Kabelka, ře-
ditel VOŠMO a Obchodní akademie.

(end)

Foto Jiří Endler

Termín maturit i příjímaček je nejasný
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v souvislosti s aktuální situací okolo šíření
koronaviru představilo plán, jak by mohly
proběhnout jednotné přijímací zkoušky na
střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. 

Termín se bude odvíjet od data, kdy bude zru-
šeno krizové opatření vlády ohledně uzavření
základních a středních škol. Jednotné přijímací
zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umož-
nění studentům vrátit se do škol, v případě ma-
turity to pak budou tři týdny. 

Návrh v pondělí 23. 3. schválila vláda a ná-
sledně byl poslán k projednání Poslanecké sně-
movně ČR, která ho projedná v nejbližším
možném termínu (24. 3.). Jednotná přijímací
zkouška na střední školy pro školní rok
2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve
14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti
žáků při vzdělávání na středních školách.
Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve

21 dnů po znovuotevření středních škol. Po
konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zá-
stupci dalších asociací i s ohledem na časové
hledisko bude letos ze společné části maturity
vypuštěna písemná část z českého a cizího ja-
zyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy
otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou
maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale ob-
dobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se
školy do 1. června 2020 neotevřou, bude matu-
ritní vysvědčení vystaveno na základě studij-
ních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.
Pokud žák v posledním ročníku v pololetí ne-
prospěl, škola mu umožní vykonat komisionál-
ní přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu
maturitní vysvědčení získat také. 

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak
podle návrhu proběhly podle podobných pod-
mínek jako zkoušky maturitní, včetně totožné-
ho náhradního řešení, pokud by školy nebyly
znovuotevřeny do 1. června 2020. (red)Ilustrační foto archiv GyRa
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
V letošním roce se zápis do jabloneckých
mateřských škol uskuteční ve středu 13. květ-
na v čase od 8.00 do 16.00 hodin, kromě MŠ
Montessori. 

Zápis probíhá v režimu správního řízení a jed-
notlivé žádosti o přijetí jsou bodovány dle pře-
dem stanovených a zveřejněných kritérií. Ne-
záleží tedy na tom, v jakém pořadí se rodiče
k zápisu dostaví.

K zápisu jsou ze zákona povinni přijít všich-
ni rodiče, jejichž děti do konce letošního srpna
oslaví páté narozeniny, a děti, kterým bude
u zápisu do ZŠ udělen odklad povinné školní
docházky. Povinnost se vztahuje i na děti, které
doposud žádné předškolní zařízení nenavštěvu-
jí. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání bezplatné,
tzn. nehradí „pobytné“, ale pouze stravné.

Garantované místo v mateřské škole mají ze
zákona všechny děti, které do konce srpna
dovrší věku minimálně tří let, mají trvalé byd-
liště na území města Jablonec nad Nisou a při-
jdou ve výše uvedený den k zápisu do MŠ. Není
však možné garantovat přijetí dítěte do té MŠ,
kam přijdou k zápisu. Nebude-li mít daná ško-
la dostatečnou volnou kapacitu pro přijetí
všech dětí starších tří let, bude rodičům nabíd-
nuta jiná mateřská škola, kam by mohlo být je-
jich dítě přijato.

Rodiče si mohou vybrat, do jaké školky k zá-
pisu přijdou. Na rozdíl od základních škol pro
MŠ neplatí školské obvody, což rodičům dává
naprostou svobodu v rozhodování, kterou MŠ
pro vzdělávání svého dítěte zvolí. 

Základní informace týkající se zápisu do jab-
loneckých mateřských škol najdou rodiče pou-
ze na webových stránkách MŠ. Informační le-
táček v letošním roce distribuován nebude a to
vzhledem k aktuálním úsporným opatřením
města. Bude pouze ke stažení v elektronické
podobě na webu města a jednotlivých mateř-
ských škol.

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem za-
psat své dítě do MŠ Montessori, že vzhledem

k plánované rekonstrukci budovy v ulici
Zámecká 11 bude školka ve školním roce
2020/2021 umístěna v náhradních prosto-
rách. V případě volné kapacity zjištěné na za-
čátku školního roku, bude vypsán dodatečný
zápis na volná místa. 

Přijímání dětí mladších tří let
MŠ Nemocniční sídlí v areálu jablonecké ne-
mocnice a již od svého vzniku se orientuje na
děti mladší tří let, čemuž má přizpůsobeny pro-
vozní a personální podmínky. 

Děti zpravidla po jednom školním roce, ve
kterém dovrší věku tří let, přestupují do jiných
jabloneckých MŠ a uvolňují tak místa mladším
kamarádům. Přednost mají děti, jejichž rodiče
jsou zaměstnanci Nemocnice Jablonec. Volná
kapacita dětí je pak doplňována dětmi mladší-
mi tří let.

Podrobná kritéria k přijetí do MŠ Nemocnič-
ní jsou zveřejněna na webových stránkách
školky.

Dětské skupiny a jiná soukromá zařízení
Nebude-li dítě přijato do MŠ z důvodu kapacit-
ních či nízkého věku, mohou rodiče využít slu-
žeb soukromých předškolních zařízení, která
v současné době v Jablonci nad Nisou působí. 

Kontakty naleznete zde: https://www.mesto-
jablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-
deti-ve-veku-2-5-let.html. Město Jablonec nad
Nisou již řadu let přispívá jabloneckým rodi-
nám na umístění dítěte v soukromých zaříze-
ních, která se u města registrují a podepíší
s ním smlouvu o spolupráci na daný školní rok.
Aby rodiče mohli zažádat o příspěvek města,
musí být jejich dítě starší dvou let, musí mít tr-
valý pobyt na území města Jablonec nad Nisou
a oba rodiče dodají potvrzení o zaměstnání.

V neposlední řadě je zjišťováno, zda rodiče
nemají vůči městu dluhy. 

V případě dotazů a nejasností se obraťte na
kteroukoli mateřskou školu nebo oddělení
školství magistrátu – tel.: 483 357 315, e-mail
purmova@mestojablonec.cz. 

Ilustrační foto Jiří Endler

Dny otevřených dveří v MŠ se letos ruší
Dny otevřených dveří v MŠ se pro letošní rok
ruší.

Každoročně mateřské školy před zápisem ote-
víraly své dveře a nechávaly nahlédnout veřej-
nost do svých království vyzdobených množ-
stvím dětských prací a prosycených prvním
objevováním, poznáváním a dětskou radostí.

Vzhledem k mimořádnému opatření, které při-
jala Rada města Jablonec nad Nisou 12. 3. 2020,
jsou MŠ v Jablonci nad Nisou od 16. března 2020
do odvolání uzavřeny, proto se dny otevřených
dveří v letošním roce konat nebudou. 

V případě neodkladných dotazů 
mohou rodiče využít telefonické 
kontakty na ředitelky mateřských škol

MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Hana Nováková, 
tel.: 777 766 790

MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Chalupová, 
tel.: 483 722 062

MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, 
ředitelka Bc. Zuzana Lapáčková, 
tel.: 483 319 993

MŠ Na Kopečku (odloučené pracoviště)
V. Nezvala 12, vedoucí pracoviště 
Jana Luštincová, 
tel.: 483 305 181

MŠ Hláska 
(mateřská škola s běžnými a speciálními třídami)
Palackého 37, ředitelka Jana Brethová, 
tel.: 777 863 494

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel.: 483 320 873

MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Lucie Papoušková, 
tel.: 778 061 314

MŠ Montessori
Zámecká 11, ředitelka Vlasta Hillebrandová,
tel.: 483 302 625 

MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová, 
tel.: 734 315 445

MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel.: 725 369 922

MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Eva Tuhá, 
tel.: 734 441 722

MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Kateřina Sýkorová, 
tel.: 734 315 545

MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná, 
tel.: 777 772 294

MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Pavla Macháčková, 
tel.: 734 315 540

MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová, 
tel.: 733 644 370

MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, ředitelka 
Lenka Brunnerová Jínová, tel.: 725 369 911

MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová, 
tel.: 608 600 051

MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Zuzana Křivancová, 
tel.: 778 056 140

MŠ Žlutá školka
Jugoslávská 13, ředitelka Renata Kolischová,
tel: 733 161 206

MŠ Červená školka (odloučené pracoviště)
Nemocniční 15a, vedoucí pracoviště 
Jana Šůrová, tel.: 777 912 291
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■ Personální inzerce
Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
– kurátor pro děti a mládež – agenda sociál-
ně právní ochrany dětí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komuni-
kační schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů; pracovní flexibilita, schopnost samo-
statné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časo-
vá flexibilita (práce i mimo stanovenou pracov-
ní dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví dle pracovní náplně určené vedoucím odbo-
ru a tajemníkem magistrátu města. Zejména
jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany
dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon
o sociálně-právní ochraně dětí, občanský záko-
ník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a je-
jich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při
zastupování nezletilých dětí, preventivní a po-
radenská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími
institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 1 rok)
s nástupem ihned, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 3. dubna 2020 do 12 hodin.

Vedoucí odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí odboru územního a hospodářského
rozvoje, 12. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nejlépe technického, ekonomického či
právního směru; složené zkoušky zvláštní od-
borné způsobilosti výhodou; zkušenosti z ob-
dobné pozice výhodou (rozvojové projekty, in-
vestiční činnost, dotace, územní plánování
atd.); dobrá orientace v prostředí výkonu samo-
správy a státní správy v úřadu obce s rozšíře-
nou působností; dobrá znalost legislativy na
úseku územního plánování, dotací, investic, ve-
řejné podpory a rozvojových projektů územ-
ních samospráv; zkušenosti s vedením středně
velkého týmu výhodou; dobré komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů.

Popis vykonávané práce: Vedoucí odboru
územního a hospodářského rozvoje je v pozici
vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb.,
který je zodpovědný za řízení odboru. 

V jeho kompetenci je výkon správních čin-
ností v samostatné i přenesené působnosti, ze-
jména na těchto úsecích: územní plánování
včetně pořizování územně plánovací dokumen-
tace v rámci ORP Jablonec nad Nisou; inves-
tiční projekty statutárního města Jablonec nad
Nisou; veškerá agenda dotací (město jako po-
skytovatel i příjemce); příprava a realizace roz-
vojových projektů města; strategické plánování
a tvorba koncepčních rozvojových dokumentů
města.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem dle vzájemné dohody

Přihlášky do 3. dubna 2020 do 12 hodin.

Vedoucí odboru ekonomiky

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí odboru ekonomiky, 12. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nejlépe ekonomického směru; zkuše-
nosti ve finanční oblasti; zkušenosti s rozpočtem
územního samosprávného celku výhodou, zku-
šenosti v oblasti majetkoprávní výhodou, zku-
šenosti v oblasti správy místních poplatků a da-
ní výhodou; dobrá orientace v prostředí výkonu
samosprávy v úřadu obce s rozšířenou působ-
ností; zkušenosti s vedením středně velkého týmu
(cca 10-20 pracovníků) min. po dobu alespoň
tří let výhodou; dobré komunikační a vyjedná-
vací schopnosti, aktivní přístup k řešení problé-
mů.

Popis vykonávané práce: vedoucí odboru
ekonomiky je v pozici vedoucího úředníka dle
zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za
řízení odboru ekonomiky Magistrátu města
Jablonec nad Nisou. V jeho kompetenci je vý-
kon správních činností v samostatné působnos-
ti zejména na těchto úsecích: kompletní admi-
nistrace rozpočtu statutárního města Jablonec
nad Nisou; kompletní administrace účetnictví
statutárního města Jablonec nad Nisou; spolu-
práce s auditorem statutárního města Jablonec
nad Nisou; kompletní administrace majetko-
právních záležitostí (prodeje a výkupy, výpůjč-
ky, pachty, pronájmy atp.); správa daní a míst-
ních poplatků.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem dle vzájemné dohody

Přihlášky do 17. dubna 2020 do 12 hodin.

Úplné znění všech personálních inzerátů vč. dal-
ších pokynů najdete na webových stránkách
www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Na základě rozhodnutí hejtmana o vykoná-
vání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za
nouzového stavu otevřel Jablonec nad Nisou
jednu základní a tři mateřské školy. Ty pra-
cují od pondělí do pátku v době od 6 do 20
hodin a jsou určené pro děti rodičů vybra-
ných profesí, a to včetně obcí ORP Jablonec
nad Nisou. 

Pro školáky mladší než 10 let 
je určena Základní škola Liberecká 26, ředitel
Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725

Pro děti předškolního věku jsou určeny
• MŠ Hřbitovní 10 – maximálně dvě skupiny po

15 dětech s přednostní docházkou dětí předem
přihlášených – Hana Hušková – 483 320 873

• MŠ Jugoslávská 13 – jedna skupina pro 15
dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných
v této MŠ – Renata Kolischová – 733 161 206

• MŠ Tichá 19 – jedna skupina pro 15 dětí
s přednostní docházkou dětí zapsaných v této
MŠ – Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do
pátku v době od 6 do 20. Časový rozsah může
být odlišný v závislosti na potřebách zaměst-
nanců/příslušníků.

Škola a školky jsou určené pro děti, jejichž
rodiče nebo zákonní zástupci jsou zaměst-
nanci/příslušníci:
– bezpečnostních sborů,

– obecní policie,
– poskytovatelů zdravotních služeb,
– orgánů ochrany veřejného zdraví,
– ozbrojených sil,
– veřejné dopravy a technické infrastruktury,
– zaměstnanců určené školy, 
– centra sociálních služeb, 
– magistrátu.

Tuto péči o děti výše uvedených zaměstnavate-
lů zajišťuje statutární město i pro obce v rámci
správního obvodu obce s rozšířenou působnos-
tí, tedy pro Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pu-
lečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Jo-
sefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov
nad Nisou.

Náhradní forma výuky v ZŠ
v době nouzového stavu
Vláda ČR svým usnesením vyhlásila nouzo-
vý stav a od 11. 3. 2020 zakázala osobní pří-
tomnost žáků při vzdělávání v základních
školách. 

V tu dobu žáci jabloneckých škol měli jarní
prázdniny a pedagogové tak měli možnost při-
pravit pro ně náhradní formu „vyučování“.

Na základě informací ředitelů probíhá ná-
hradní výuka v každé škole trochu odlišně, a to
dle podmínek, které škola má. 

V největší míře je využívána elektronická ko-
munikace mezi žáky, třídními učiteli a rodiči.
Jsou využívány materiály dostupné na vzdělá-
vacích portálech a jsou využívány online apli-
kace. Informace i úkoly jsou průběžně aktuali-
zovány. 

Každá škola má informace k náhradní formě
výuky zveřejněny na svých webových stránkách.

Zápis do základních škol
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných
statutárním městem Jablonec nad Nisou se
uskuteční v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020, a to
bez přítomnosti dětí.

Bližší informace k zápisu (včetně ZŠ Anto-
nína Bratršovského) budou zveřejněny na webu
města Jablonec nad Nisou a webech přísluš-
ných základních škol. (jn, ll)

Škola a tři školky v Jablonci n. N. jsou
otevřené od 8 do 20 hodin 

Foto archiv MMJN



(12)

jablonecký měsíčník duben 2020

Zastupitelstvo bylo zrušené, 
na úřadě je minimum lidí

■ Z knihovny 
Petra Laurin: Recepty
Němců z Jizerských hor
V roce 2019 vydal Dům česko-
německého porozumění v Rý-
novicích obrazovou regionální
kuchařku. 

„Publikace je sestavená z dobo-
vých receptů sudetských Němců
a doplněná zajímavými střípky
z minulosti, které připomínají
výjimečné momenty, jež kdysi
proslavily Jizerské hory ve svě-
tě, ale i hořké časy, které se už
nikdy nesmí vrátit,“ říká o knize
Alena Rozkovcová, vedoucí stu-
dovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou. Začíst se či si
knihu jen prolistovat lze každý
všední den ve studovně v příze-
mí knihovny od osmé do osm-
nácté hodiny.

Čtenář roku
České knihovny tradičně v rám-
ci kampaně Březen – měsíc čte-
nářů oceňují nejlepší čtenáře.
„Letos si připomínáme 350 let
od smrti Jana Amose Komenské-
ho, vybírali jsme proto mezi na-
šimi čtenáři pedagogy, kteří navíc
s knihovnou spolupracují a pod-
porují čtenářské aktivity svých
žáků. Titulem Čtenáře roku jsme
2. března 2020 ocenili učitelku
Jiřinu Faltovou. Ke gratulaci se
přidal i náměstek primátora Da-
vid Mánek,“ říká Zbyněk Duda
ředitel jablonecké knihovny.

Jana Faltová by svůj vztah ke
knihám vyjádřila slovem závis-
lost. „Avšak krásná, silná a trvalá.
Knihy jsou pro mě pomocní-
kem, zdrojem poznání, inspira-
cí i kamarádem. Knížky jsou
pro mě životní nezbytností, na-
bízející odpočinek i únik z kaž-
dodenního shonu,“ říká jablo-
necká čtenářka roku.

Od Čtyřlístku, dobrodružných
románů a literaturu pro mládež
se při svém čtenářském putová-
ní dostala k beletrii pro nároč-
nější a k odborné literatuře,
spjaté nejen s profesí pedagoga,
ale také s jejími koníčky a záli-
bami. Svou lásku ke knihám
a nadšení z četby předává svým
žákům. Užívají si společné oka-
mžiky čtení ve třídě, povídání
o knížkách ve čtenářském kout-
ku Pohoda i společné návštěvy
pobočky městské knihovny v ZŠ
Na Šumavě, kde si chválí trpěli-
vost a vstřícnost knihovnice
Dany Kobrové. A že se jí podaři-
lo některé děti přivést ke čtení,
dokazují slova jedné žákyně:
„Tady je tolik krásných knížek.
Já mám vztek, že je asi nestihnu
všechny přečíst.“ (jn)

Jiřina Faltová a náměstek 
primátora David Mánek

Na základě doporučení jabloneckého krizového štá-
bu a kvůli mimořádným opatřením v nouzovém
stavu rozhodl primátor Jiří Čeřovský, že plánované
jednání zastupitelstva města ve čtvrtek 19. března se
zrušilo. Tajemník magistrátu Marek Řeháček pak
vydal pokyn k minimalizaci počtu pracovníků na
jednotlivých pracovištích.

„V budovách úřadu či v terénu zůstanou v nezbytném
počtu pouze určení pracovníci. Především jde o pracov-
níky zapojené do krizového řízení, u vstupu do budov,
pracovníci tzv. „na telefonech“ pro vyřízení nejnutněj-
ších záležitostí občanů, řídící pracovníci a ti, kdo řeší
provoz úřadu. Dále zůstávají pracovníci řešící v terénu
nutné investice, správu majetku města, nezbytnou
sociální práci atd.,“ vysvětluje tajemník Řeháček. Toto
opatření platí zatím do odvolání. (jn)

Telefonické spojení na MMJN
Kancelář primátora 483 357 321

Kancelář tajemníka 483 357 314

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
opatrovanci 774 816 916
sociální péče 483 357 324
sociálně právní ochrana dětí 483 357 690

775 324 074
sociální služby – senioři 483 357 606

Odbor humanitní
školství 483 357 278
dotace na sport a kulturu 483 357 354

Odbor ekonomiky
poplatek za psa 483 357 238
poplatek za veřejné prostranství 483 357 223
majetkoprávní agenda 483 357 257
pokladny 483 357 248

Odbor stavební a životního prostředí
stavební úřad 483 357 370
vodoprávní úřad 483 357 361
životní prostředí a památková péče 483 357 392
dopravní a silniční 483 357 295

Odbor územního a hospodářského rozvoje
územní plánování 483 357 159

725 744 482
investiční výstavba 483 357 240

721 932 984
dotace 483 357 241

602 793 816

Odbor technický
odpady, zeleň, byty, komunikace, správa objektů

483 357 163
724 976 208

Komenského 8, správní odbor 483 357 710
cestovní doklady, občanské průkazy, ev. obyvatel

783 357 720
registr vozidel 483 357 734
řidičské průkazy 483 357 731
matrika 483 357 704
živnostenský úřad 483 357 740
přestupky 483 357 769

Mimořádná rozpočtová opatření
Rada statutárního města Jablonec
nad Nisou dnes přijala rozpočto-
vá opatření, která byla původně
na programu jednání zastupitel-
stva města. 

Materiál byl upraven tak, aby ho dle
pravidel pro provádění rozpočto-
vých opatření mohla projednávat
rada města. Odrazila se v něm opat-
ření vyvolaná pandemií koronavi-
ru. Například radní rozhodli o vytvo-
ření rezervy ve výši 120 mil. Kč.

„Rada odsouhlasila záměr na vy-
tvoření nové rezervy na restriktivní
opatření ve výši 120 mil. Kč v sou-
vislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem a předpokládaným nenapl-
něním příjmů města, a to zejména

příjmů daňových. Taktéž schválila
přečerpání rezervy na krizové situ-
ace o 5 mil. korun, resp. její čerpá-
ní na nutné výdaje k řešení povin-
ností města v době mimořádných o-
patření,“ konstatuje vedoucí odbo-
ru ekonomiky Renata Vítová s tím,
že na příští jednání rady města má
náměstek pro ekonomiku předložit
soupis položek, ze kterých budou
obě rezervy naplněny. 

„Předmětem jednání rady bylo
např. zařazení dotací ve výši 3 474
tis. Kč na 41 pracovníků veřejně
prospěšných prací do příjmů a vý-
dajů rozpočtu nebo poskytnutí sto-
tisícové individuální dotace Potravi-
nové bance Libereckého kraje, z. s.
Radní odsouhlasili také peněžní

dar ve výši 20 tis. Kč na pořízení
služebního automobilu pro o. p. s.
Rytmus Liberec a pětitisícovou in-
dividuální dotaci Lince bezpečí, z. s.,
na zajištění telefonické krizové po-
moci,“ vypočítává jednotlivé částky
ekonomický náměstek Milan Kou-
řil. 

Z nevyčerpaných prostředků pů-
vodně určených na zimní údržbu
bylo převedeno 952 tis. Kč na rekon-
strukci parkových cest u domu
zvláštního určení Novoveská 5 a na
demolici WC v Tyršových sadech.
Z rezervy na opravu památek bylo
uvolněno 240 tis. Kč na opravu
hrobky architekta Zascheho na
hlavním hřbitově.

(jn)

Primátor Jiří Čeřovský na základě doporučení jabloneckého krizového štábu a kvůli mimořádným opatřením v nouzovém stavu 
zrušil březnové jednání zastupitelstva města. Foto archiv MMJN
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Když jsme s manželkou založili v roce 2011
vlastní architektonické studio, jednou z prv-
ních zakázek byl rodinný dům v Jablonci. Žili
jsme tehdy v Praze a tento projekt nás poprvé
přiměl podívat se na územní plán našeho rod-
ného města. V té době byl právě zveřejněn kon-
cept návrhu nového územního plánu, který nás
nemile překvapil. Šel proti všem aktuálním
snahám o efektivní město a ochranu volné kra-
jiny. Napsali jsme o tom tématu několik textů
a během pár dní sesbírali s přáteli potřebné
množství podpisů, abychom proti tomuto moh-
li podat námitku. Od té doby jsme se o rozvoj
Jablonce začali intenzivně zajímat. Zakázek
v regionu přibývalo a my se v roce 2013 roz-
hodli přestěhovat zpět do Jablonce. Shodou okol-
ností se v podobný čas vrátilo i několik přátel,
se kterými jsme následně založili spolek PLAC.
Ten zastřešuje naše snahy o popularizaci archi-
tektury a kultivaci veřejného prostoru. Mysleli
jsme si, že naše doporučení a přednášky výraz-
ných autorit v oboru budou politici rádi využí-
vat, a my tím pomůžeme město nasměrovat
lepším směrem. Bohužel, místo spolupráce při-
šel spíše souboj. Od té doby se rodilo rozhod-
nutí kandidovat. Do komunální politiky jsem
vstoupil pod vlajkou pirátské strany jako nezá-
vislý. Kromě toho, že mi byli Piráti v Jablonci
lidsky nejblíže, je považuji za naději upřímné
demokratické politiky, která věří občanům a je
ochotná stále hledat společenskou rovnováhu. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Na město se přirozeně dívám optikou svého
oboru. Středobodem mého zájmu je vše, co se
týká architektury, urbanismu a rozvoje města
obecně. To je velmi komplexní téma, protože
třeba otázka bydlení je samozřejmě spojena ne-
jen s vlastní podobou bytu nebo domu, ale pří-
mo souvisí třeba s dopravou, podmínkami pro
pracovní příležitosti, kvalitou veřejného prosto-
ru nebo dostupností krajiny. Právě okolní kraji-
na je jednou ze silných stránek našeho města.
Nejen, že bychom ji neměli více zastavovat, ale
měli bychom se snažit o její lepší propojení
s městem a zároveň nechat krajinu městem
prostoupit v podobě alejí a propojených parků.
Obdivuji tu energii, která proměnila na přelo-
mu 19. a 20. století Jablonec na město s metro-
politní atmosférou, a věřím, že se na ní dá
soudobými prostředky navázat. Často to ale
znamená vykročit ze zažitých schémat.

Být architektem byl váš dětský sen? 
Nevím, jestli dětský sen, ale stavění mě zajíma-
lo vždycky. Když jsem se v 9. třídě rozhodoval,
co dál, vybral jsem si Střední stavební průmys-
lovku v Liberci. Tam jsem si vytvořil vztah k ře-
meslu a pochopil, že i ty nejúžasnější prostory
se staví z nějakých konkrétních materiálů, kte-
ré mají své fyzikální vlastnosti a nějak stárnou.
Absolvoval jsem řadu brigád na stavbách, oblí-
bil jsem si jejich vůni a také se naučil mluvit
s chlapy na stavbě. Studium architektury je
hlavně studiem koncepční práce a schopnosti
opouštět nápady, které nejdou k podstatě řeše-
ní. Vlastní praxe je pak výcvikem trpělivosti.
Než vznikne dobrý projekt, vyjednaný s inves-
torem a všemi úřady, trvá to dlouho. Než se
zrealizuje, trvá to ještě mnohem déle a často
k realizaci z různých důvodů ani nedoje. 

Byl jste i městským architektem v Mnichově
Hradišti, pomohlo vám to při pohledu na
naše město?
Ano, pomohlo. Díky této zkušenosti jsem po-
znal procesy samosprávy a celkem podrobně
i řadu potřebných zákonů. Byl jsem v roli exter-
ního konzultanta pro vedení města i pro úřad.
Připravoval jsem zadání projektů včetně způso-
bu výběru architekta. Umožnilo mi to vidět
mou profesi ze strany zadavatele.

Spoluzakládal jste spolek PLAC, čemu se vě-
nuje?
Organizujeme například Den architektury, kte-
rý formou komentovaných procházek populari-
zuje aktuální architektonická témata v celé re-
publice. Pořádáme cyklus přednášek Tištěná
architektura, kam zveme významné architekty,
historiky a další osobnosti s jejich knihami
o architektuře a souvisejících tématech. Provo-
zujeme malou galerii ve mšenské kapličce, kde
dáváme prostor současnému výtvarnému umě-
ní. Pořádáme festival Svátek hudby, který oži-
vuje jablonecké ulice pouličním hraním. Zma-
povali jsme také výtvarné umění ve veřejném
prostoru Jablonce z 60.–80. let minulého století
a vydali o něm knižního průvodce.

Jaké máte koníčky?
Od první třídy jsem se věnoval hudbě, chodil jsem
na ZŠ s rozšířenou hudební výukou, navštěvo-
val ZUŠ, hrál v big bandu a s kamarády zaklá-
dal různá hudební uskupení, která postupně
zanikala. Stále občas píšu nějaké písničky
a sem tam i koncertuju. Teď většinou v duu
s kamarádem pozounistou, ale plány na větší
kapelu mě neopustily. Kromě hudby rád spor-
tuju, ale závodím jen sám se sebou.

Jaký je Jakub Chuchlík?
Je mi blízký konsenzuální přístup, nemám rád
neshody a jsem rád, když se najde společné ře-
šení. Současná situace v zastupitelstvu mi příliš
nevyhovuje. Jsem v roli kritika, jenž musí pou-
kazovat na věci, s nimiž nesouhlasí, které ale
nemá příliš možnost změnit. Během relativně
krátkého období jsem si vyzkoušel práci v koali-
ci i opozici a trochu opožděně zjistil, že shodu
nelze nalézt úplně s každým. O to pečlivěji si
vybírám, s kým spolupracuju ve své architekto-
nické praxi, aby mohly vznikat projekty, ze kte-
rých má člověk radost. 

Jiří Endler

Jakub Chuchlík
Jsem rád, když se najde společné řešení

■ Jakub Chuchlík
Jakub Chuchlík se narodil v roce 1983
v Jablonci, je absolventem ZŠ Mozartova
a Střední průmyslové školy stavební
v Liberci. Během studia architektury na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
absolvoval stáž na Universität der Künste
v Berlíně a v dánské kanceláři BIG
v Kodani. Praxi získal v pražské kanceláři
Chalupa architekti. Je autorizovaným
architektem. S manželkou Idou založil
architektonické studio IUCH. 
V roce 2013 spoluzakládal spolek PLAC.
Od roku 2015 vykonával externě funkci
městského architekta v Mnichově Hradišti.
Do ZM kandidoval jako nezávislý kandidát
za Českou pirátskou stranu. 
Od listopadu 2018 do září 2019 byl
náměstkem primátora pro rozvoj města.

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3 x archiv Jakuba Chuchlíka
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Knihovna a pobočky uzavřeny
Jablonečané si v době nouzového stavu neza-
jdou do své knihovny, aby si čas mohli zpří-
jemnit hezkou knihou.

„Vážení čtenáři a návštěvníci, na základě roz-
hodnutí zřizovatele dochází k uzavření všech
půjčoven a provozů městské knihovny,“ říká
ředitel Městské knihovny Jablonec nad Nisou
Zbyněk Duda.

Všechny aktuální výpůjčky z roku 2020 jsou
automaticky prodlouženy do 30. dubna.
„Sankční poplatky za nevrácené knihy z období
uzavírky knihovny vám nevzniknou. Děkujeme
za pochopení,“ uzavírá ředitel.

V kině využijí čas na opravy
Ani filmová plátna v době nouzového stavu ne-
nabídnou malým a velkým divákům snímky
z domácí či světové produkce. Kina musejí zů-
stat uzavřená a vedení kina využije prázdné sály
k činnostem, které v běžném provozu nelze vy-
konat. „V tomto čase proběhne údržba kino-

techniky a opravy, zejména jsme přistoupili
k rekonstrukci pánských toalet v kině Radnice,“
říká Petra Handlířová z Jabloneckých kin.

Sociální sítě poběží dál. „Sice nebudeme lákat
na to, co právě promítáme, ale budeme diváky
seznamovat s novinkami, které se chystají.
Nabídneme také různé kvízy a zajímavosti k fil-
mům, ale třeba i vzdělávacím pořadům pro dě-
ti,“ doplňuje informace Handlířová.

Rovněž pracovníci společnosti připravují
v kině Radnice novou instalaci plakátů a filmo-
vých bannerů. „Pustíme se také do uspořádání
letitého archivu plakátů, na který při běžném
provozu není tolik času apod.,“ uzavírá pracov-
nice kin.

Dopady nouzového režimu na JKIC
Vládním nařízením bylo uzavřeno také turistic-
ké infocentrum včetně výstavních prostor Do-
mu Jany a Josefa V. Scheybalových (Jablonecké
kulturní a informační centrum). Potřebné in-
formace od okamžitého uzavření poskytovalo

JKIC i nadále telefonicky, přes sociální sítě
a webovou stránku www.jablonec.com. Prak-
ticky beze změny proběhla ještě výstava Vilém
Heckel – kouzlo hor, která měla velký ohlas.
Bohužel odložena musela být následující výstava
obrazů malíře Vladimíra Čeřovského. Zavřeno
do odvolání je i ekocentrum, které poskytuje
služby především jabloneckým školám.

Mimořádná situace komplikuje přípravu let-
ní turistické sezony. JKIC mapuje aktuální dění
ohledně ubytovacích a gastronomických slu-
žeb, o provozu veřejné dopravy a cyklobusů,
konání akcí, otevíracích dobách památek, spor-
tovišť a turistických atrakcí – v souladu s naří-
zeními a doporučeními vlády, města a kraje. 

„Vyčíslit ztráty v oblasti cestovního ruchu je
v tuto chvíli zatím nemožné. Jde o oblast, které
se mimořádný stav dotkl takřka okamžitě. I po
zklidnění situace, ve kterou všichni věříme, bu-
dou ještě dlouhodobé následky zapříčiněné
ekonomickým propadem, obavou z cestování
i faktem, že pro některé provozovatele služeb
bude výpadek příjmů (byť jen dočasný) likvi-
dační,“ říká ředitel JKIC Petr Vobořil.

Pro jakékoliv dotazy a informace ohledně tu-
ristiky, provozu Domu Scheybalových a eko-
centra mohou lidé využít tyto možnosti: telefon:
+420 774 667 677, e-mail: info@jablonec.com,
FB: www.facebook.com/visitjablonec, webové
stránky: www.jablonec.com.

Sport Jablonec přijde o miliony
Plavecký bazén, atletická hala, městská hala
i sauna sport jsou v současné chvíli až do odvo-
lání zavřeny. „Snažíme se s nastalou situací, ve
které nikdo z nás nikdy nebyl, vyrovnat,“ říká
jednatel Sportu Jablonec Jan Ulman. V pondělí
16. března byli všichni zaměstnanci v práci
a například v městské sportovní hale čistili pra-
covníci údržby palubovku, děvčata pak „pulíro-
vala“ zdejší fittnes. Podobným úklidovým čin-
nostem se věnovali i zaměstnanci zbývajících
sportovišť. „Od 17. března měli všichni naši pra-
covníci dovolenou, kterou si dobrovolně vzali
a za jejich ochotu a vstřícnost jim musím podě-
kovat,“ pravil Ulman. Co bude dál, v době uzá-
věrky JM (24. 3.) jednatel netušil. „Nevíme, ja-
ká nová nařízení přijdou a rozhodně nechceme
riskovat zdraví zaměstnanců ani spoluobčanů.
Je pravděpodobné, že sportoviště zůstanou uza-
vřena delší čas a zaměstnanci budou doma,
stejně jako mnoho jiných z řady českých firem.
V každém případě přijdeme řádově o miliony,
ale peníze jsou ve srovnání se zdravím lidí až
na druhém místě,“ uzavírá Ulman. (end)

Městské organizace 
využívají čas různě

Z nařízení Vlády ČR byly v polovině měsíce s okamžitou platností až do odvolání
zavřena sportoviště a kulturní zařízení. To se dotklo i organizací spravující městský
majetek. Mnohé využívají čas různě a snaží se s nastalou situací vyrovnat po svém.

Vstupenky do divadla zůstávají v platnosti
Jako jedna z prvních pocítila závažnost sou-
časné situace kultura. Divadel se opatření
dotklo mezi prvními, to jablonecké nevyjí-
maje. Městské divadlo v Jablonci patří mezi
vyhledávaný kulturní stánek nejen Jablo-
nečany, nyní zeje prázdnotou a v útrobách
nezní hlasy herců, potlesk, ani smích. 

„My jsme byli v podstatě ve výhodě. V okamži-
ku, kdy došlo k plošnému uzavření divadel,
jsme měli týden bez představení. V našem kraji
totiž byly jarní prázdniny, a ty u nás vždy vy-
užíváme k práci na budoucí divadelní sezoně,
manažerské práci i potřebným opravám
a úpravám. Dá se říci, že se tomu věnujeme
i v těchto dnech,“ uvedl ředitel divadla Pavel
Žur. 

Ten musel na základě usnesení české vlády
zrušit veškerá divadelní představení, umělecké
i hudební produkce. „Reagovali jsme tím na
obecně známou situaci, tudíž nepochybuji
o tom, že návštěvníci a příznivci divadla tento
krok pochopí,“ věří ve shovívavost ředitel.

Uzavření divadla bylo logickým krokem,
problém nastal se vstupenkami na zrušená
představení. „Mnozí své lístky, rezervované
v předprodeji zrušili. Pro ty, kteří mají vstupen-
ky již doma, mám dobrou zprávu. Neuskuteč-
něná představení se budou hrát v náhradním
termínu, případně bude zájemcům nabídnuta
žánrově podobná věc. Lístky tedy zatím zůstá-
vají v platnosti a diváci o nic nepřijdou. To je
jedna z priorit, na kterých v těchto dnech s ko-
legy a kolegyněmi pracujeme,“ pravil Žur.
Kdyby se přeci jen nějaký titul přesunout nepo-
dařilo, dostanou majitelé oproti lístku vrácenou
plnou částku.

Zaměstnanci i přesto, že je divadlo zavřené,
nezahálejí. Obvolávají divadla, jednotlivé uměl-
ce a snaží se společně najít náhradní termíny.
„To nám zabere podstatnou část dne. Zároveň
ovšem připravujeme podzimní sezonu a pracu-
jeme na nových i ustálených a velmi oblíbe-
ných projektech, mezi nimiž bych zmínil
Hvězdy nad Ještědem, Evropa náš domov či
Společně nejen na jevišti. Vedle dramaturgie

připravujeme podklady pro výroční zprávu či
účetní závěrku. Technika dělala údržbu včetně
revize jeviště atd. Přestože je divadlo zavřené,
práce máme plno,“ přiznává ředitel, který uva-
žuje i o prodloužení sezony. „Hodně záleží na
umělcích a jejich agenturách. Zatím ještě kon-
krétní data nepadají, jelikož se nedá odhad-
nout, jak dlouho tento výjimečný stav potrvá,
ale je to jedno z řešení, jak nahradit zrušená
představení,“ myslí si Žur, který v divadle, stej-
ně jako tomu je v celé ČR, zavedl bezpečnostní
opatření proti šíření koronaviru. „Nosíme zdra-
votní roušky, hlídáme si minimálně dvoumet-
rové rozestupy, používáme dezinfekci, ale plá-
nuje se úplné zavření divadla,“ tvrdí Pavel Žur.
Zaměstnanci divadla začínají čerpat náhradní
volno, které budou mít až do ukončení naříze-
né karantény. „Jak dlouho to bude, ukáže až
čas. Jediné, co můžeme udělat pro to, abychom
se v našem krásném secesním stánku sešli co
nejdříve, je chovat se ohleduplně a v rámci na-
řízených opatření. Buďme zdrávi,“ uzavírá ředi-
tel jabloneckého divadla. (ims, end)

Pracovníci Sportu Jablonec, s. r. o. v městské hale při údržbě palubovky. Foto Jiří Endler
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Úplná uzavírka Rádelského mlýna 
začne až od 14. dubna 2020
Na více než rok a půl se musejí řidiči cestu-
jící mezi Libercem, Jabloncem nad Nisou
a Hodkovicemi nad Mohelkou obrnit trpěli-
vostí. V souvislosti s rekonstrukcí mimoú-
rovňové křižovatky státních silnic I/35
a I/65 u Rádelského mlýna se 14. dubna do-
pravní uzel úplně uzavře. Termín zahájení
stavby byl vzhledem k aktuálnímu dění
v České republice o čtrnáct dnů odložen.
K dispozici pak budou tři objízdné trasy.

„Vzhledem k současné situaci a v návaznosti na
sdělení společnosti Eurovia ve věci přerušení
stavební činnosti na dobu 14 dní bylo rozhod-
nuto, že úplná uzavírka silnice I/65 v prostoru
mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn ne-
bude zahájena 29. 3. 2020, ale nejdříve až v úterý
po Velikonocích, 14. 4. 2020. Další dva subjekty,
které jsou se společností Eurovia ve sdružení,
budou na stavbě nadále pokračovat. Práce
budou probíhat pouze na silnici I/35 za stávají-
cího dopravního omezení, které bude prodlou-
ženo do 13. 4. 2020,“ sdělil Jan Čáp, vedoucí od-
boru dopravy Libereckého kraje.

Objízdné trasy po uzavírce
První z trojice objízdných tras, ta pro oblast
Rýnovic, vede po silnicích I/35 a I/14 přes

Liberec, druhá pro tranzitní nákladní dopravu
míří z Turnova po silnici I/10 přes Železný
Brod a Tanvald do Jabloneckých Pasek, třetí ob-
jízdná trasa pro oblast Kokonína a Vrkoslavic
bude značena po silnici II/287 přes Pěnčín
a Maršovice.

Trasy autobusových linek
Uzavírka citelně zasáhne i veřejnou hromad-
nou dopravu. Zaměstnanecká linka na trase
Liberec – Rychnov u Jablonce nad Nisou pove-
de objížďkou přes Jablonec nad Nisou. Další
zaměstnaneckou linku z Jablonce přes Rych-
nov do Hodkovic nad Mohelkou obslouží men-
ší vůz po trase z Rychnova přes Pelíkovice
a Radoňovice.

Dálkové linky z Tanvaldu do Mladé Boleslavi,
z Rokytnice nad Jizerou do Prahy, ale i ko-
merční linka Jablonec nad Nisou – Praha pove-
dou ve směru od Jablonce nad Nisou na
Maršovice, Dalešice, Pulečný, Kopaninu, Frýd-
štejn, Jenišovice a turnovské Vesecko, kde bu-
dou najíždět na silnici I/10. 

(red)

Foto Graphis

JE nabízí Teplo bez starostí
Jablonecká energetická (JE), společnost se sto-
procentní majetkovou účastí města, v sou-
časné době oslovuje bývalé zákazníky tep-
lárny s nabídkou dodávky tepla a možností
převzetí jejich domovní kotelny v rámci pro-
duktu Teplo bez starostí. Moderní tepláren-
ská společnost také stále připojuje nové od-
běratele.

„Nabízená cena je pro zákazníky srozumitelně
vystavěná a zahrnuje kompletní služby. Obsa-
huje tedy nejen dodávku tepla, ale také veškeré
náklady spojené s pořízením a nonstop servi-
sem technologie,“ říká Martin Kočí, manažer
obchodu a prodejů JE, a odkazuje na ceník slu-
žeb zveřejněný na webu Jablonecké energetic-
ké. „V případě převzetí provozu domovní kotel-
ny si JE stávající technologii pronajme, připojí
k centrálnímu dispečinku a bude zajišťovat veš-
keré úkony související s dodávkou tepla. Od ná-
kupu plynu po nezbytné revize a obsluhu zdro-
je včetně čtyřiadvacetihodinové pohotovosti,“

vysvětluje Kočí. Vrátit se k teplárně může být
podle člena představenstva pověřeného vede-
ním společnosti Borise Pospíšila výhodné nejen
z pohledu ušetřených starostí s provozem kotel-
ny, ale i z ekonomického hlediska.

„Jablonecká energetická jako velký odběratel
nakupuje zemní plyn za výhodné ceny. Navíc je
zdroj pod nepřetržitým dohledem centrálního
dispečinku a zkušených pracovníků, kteří jsou
díky moderním technologiím případnou záva-
du schopni v podstatě okamžitě zjistit a odstra-
nit,“ shrnuje výhody opětovného připojení
Pospíšil. 

Cílem aktuální kampaně jablonecké teplárny
je zejména oslovit bývalé zákazníky, kteří se
pod vlivem vysokých cen za teplo v minulosti
od soustavy centrálního zásobování teplem od-
pojili a pořídili si vlastní kotelnu. Nyní mají
možnost za rozumnou a na trhu obvyklou cenu
získat moderní technologii včetně servisu bez
dalších starostí. 

(mh)Moderní zdroj, foto archiv JE

Tyršův park a okolí hlídá nová kamera
V Tyršových sadech je od března nová bez-
pečnostní kamera, která je součástí jablonec-
kého Městského kamerového dohlížecího
systému (MKDS). Díky ní má policie měst-
ská i státní pod dohledem ubytovnu v Sado-
vé ulici i prodejnu na křižovatce ulic
U Balvanu a Nová Pasířská. Pořízení kame-
rového bodu vyšlo s pomocí dotačního pro-
gramu Ministerstva vnitra na necelých tři
sta tisíc korun. 

„Městská i státní policie díky této kameře zís-
kala kontrolu nad prostorem před ubytovnou
pro sociálně slabé občany v ulici Sadová i nad
problematickou prodejnou potravin na křižo-
vatce ulic U Balvanu a Nová Pasířská,“ říká ma-
nažer prevence kriminality MP Jablonec nad
Nisou Tomáš Svačina. Nová kamera monitoruje
také západní část městského parku včetně altá-

nu a Památníku obětem první světové války.
„Svou polohou a dosahem by měla přispět ke
snížení kriminality a zvýšit pocit bezpečí obča-
nů, kteří si na bezpečnost v Tyršových sadech
stěžují,“ připomíná Svačina.

Kamerový bod v Tyršově parku za 285 tisíc
korun se podařilo financovat pomocí dotačního
programu Ministerstva vnitra s podílem z roz-
počtu města. „Tato kamera je jedním z kroků
k tomu, aby se park zbavil špatné pověsti, kte-
rou v současné době má. Letos MP počítá ještě
s instalací další bezpečnostní kamery, a to me-
zi vstupy do Tyršova parku z ulice Fügnerova,“
uvádí ředitel MP Roman Šípek a dodává, že jab-
lonecká MP nespoléhá pouze na bezpečnostní
kamery. „Park a okolí kontrolují pravidelně
hlídky strážníků, státní policie i asistenti pre-
vence kriminality,“ uzavírá ředitel MP Šípek.

(jn)
Foto archiv MP Jablonec
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Stejně jako v minulých letech se i letos statu-
tární město Jablonec nad Nisou rozhodlo
přispívat rodičům předškolních dětí a žáků
prvních tříd na příměstské tábory. 

Podpora zůstává ve stejné výši a na zcela stej-
ném principu, jako tomu bylo v minulých le-
tech. 

Rodiče ve své MŠ či ZŠ obdrží potvrzení o do-
cházce a bezdlužnosti, které v originálním pro-
vedení odevzdají organizátorovi příměstského
tábora. 

Ten jim na základě tohoto potvrzení úplatu
poníží o 100 Kč/1 dítě/1 den po dobu max. pěti
dnů, tedy celkově o 500 Kč. Každé dítě, které ve
školním roce 2019/2020 docházelo do některé
z jabloneckých mateřských škol či první třídy
základní školy a má bydliště v Jablonci nad
Nisou, má nárok na jeden takto zlevněný pří-
městský tábor.

Seznam příměstských táborů, 
kde lze příspěvek města čerpat: 

BUBLINA – JBC, z. s.
Příměstské tábory Sportujeme s pohádkou pro
děti 2–5 let, červenec a srpen 2020, přesné ter-
míny k dispozici na webu, cena: 1 750 Kč/týden.

Info: www. bublina-jbc.cz, www.dskosticka.cz,
e-mail: bublina-jbc@seznam.cz, tel.: 607 590 673
– Andrea Pravcová.

Český červený kříž – Oblastní spolek
ČČK Jablonec nad Nisou
Příměstský tábor pro děti od 6 let do 13 let, tábor
s nahlédnutím pod pokličku první pomoci, zá-
chranářů, složek IZS, výlety a zábava, termíny:
13. 7.–17. 7., 27. 7.–30. 7., 10. 8.–14. 8. 2020, cena:
2 690 Kč/týden.

Info: www.cck-jablonec.cz, e-mail: reditelka@
cck-jablonec.cz, tel.: 732 542 934 – Kateřina Hav-
lová.

Dům dětí a mládeže Vikýř, 
Jablonec nad Nisou, p. o.
Třiadvacet příměstských táborů pro děti od 3 let,
pohybové, přírodovědné, výtvarné, adrenalinové,
jazykové a další tematické příměstské tábory,
červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispo-
zici na webu, cena: od 900 Kč do 2 800 Kč/týden.

Info: www.vikyr.cz, e-mail: info@vikyr.cz, tel.:
483 711 725 – Martina Šípková.

Free Time Activities, z. s.
Příměstské tábory pro děti 7–15 let, zaměřené
kulturně, sportovně, manuálně a turistiky, čer-
venec–srpen 2020 (5 turnusů), přesné termíny
k dispozici na webu, cena: od 2 400 Kč do 3 500
Kč/týden.

Info: www.radimstryncl.cz, e-mail: radimstryncl
@seznam.cz, tel.: 777 634 221 – Radim Štryncl.

Foxík z. s.
Příměstské tábory pro děti 4–12 let – všestranné
zaměření, termíny: 13. 7.–17. 7. 2020, pro děti
MŠ + 1. třída ZŠ, 20. 7.–24. 7. 2020, pro děti 2.–5.
třída ZŠ, cena: 2 400 Kč/týden.

Info: www.foxik.cz, e-mail: tomas.stregl@foxik.
cz, tel.: 603 348 643 – Tomáš Štrégl.

SK Tuleň, z. s.
Příměstský tábor Jablonečák 2020 pro děti 5–12
let, sportovní a kulturní aktivity, červenec a sr-
pen 2020, přesné termíny k dispozici na webu,
cena: od 2200 Kč do 2400 Kč/týden.

Info: www.jablonecak.cz, e-mail: jablonecak@
sundisk.cz, tel.: 485 100 500 – Pavla Másilková.

Sport klub Tygřík, z. s. 
– škola INLINE bruslení
Příměstský tábor Léto na bruslích 2020 pro děti
5–13 let, kurz inline bruslení: 6 turnusů červe-
nec–srpen 2020, přesné termíny k dispozici na
webu, cena: 2 350 Kč/týden.

Info: skolainline.webnode.cz, e-mail: skolainline
@seznam.cz, tel.: 602 193 939 – Martina Chváta-
lová.

Svobodná základní škola, o. p. s.
Příměstský tábor Hravé výlety pro děti 5–12 let
– výlety do přírody, hry v přírodě termín: 20. 7.
–24. 7. 2020, cena: 2 000 Kč, příměstský tábor Ši-
kovné ruce pro děti 5–12 let – výtvarné tvoření
uvnitř i v přírodě, termín: 27. 7.–31. 7. 2020, ce-
na: 1 800 Kč.

Info: www.szsjablonec.cz, e-mail: szs@szsjab-
lonec.cz, tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová.

Taneční studio IMAGE – Lucie Potůčková
Příměstský tábor pro děti 6–12 let, taneční
a pohybové zaměření, termín: 10. 8.–14. 8. 2020,
cena: 2 300 Kč/týden.

Info: www.image-tanecnistudio.com, e-mail:
image-tanecnistudio@seznam.cz, tel.: 720 259 273
– Lucie Potůčková.

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s.
Příměstský tábor pro děti 6–12 let zaměřený na
taneční techniky, akrobacii, pantomimu, pohy-
bové divadlo a scénografii, termín: 24. 8.–29. 8.
2020, cena: 2 800 Kč/týden.

Info: tsmagdalena.com, e-mail: taps.magdalena@
gmail.com, tel.: 602 963 574 – Ludmila Rellicho-
vá.

TJ Sokol Jablonec nad Nisou 
– Sportcentrum
Příměstské tábory Prázdninoví umělci 2020 s té-
matem Vesmír, pro děti 3-10 let, pohybové a vý-
tvarné aktivity, rukodělné činnosti, výlety, hry,
termíny: 13. 7.–17. 7. a 20. 7.–24. 7. 2020, cena: od
1 350 Kč do 1 450 Kč/týden.

Info: www.sokoljablonec.cz, e-mail: sokol.jbc.sc
@seznam.cz, tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíčková.

Veselá věda z. ú.
Příměstské tábory pro děti od 6–10 let – zamě-
ření: vědecké/badatelské, termíny: 13. 7.–17. 7.,
10. 8.–14. 8. a 24. 8.–28. 8. 2020, cena: 1 950 Kč/
týden.

Info: www.veselaveda.cz, e-mail: lenka@vesela-
veda.cz, tel.: 603 811 914 – Lenka Žuchová.

Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové
Výtvarný příměstský tábor pro děti 4–15 let – tvo-
ření v ateliéru i v přírodě, termíny: červenec–sr-
pen 2020 (6 turnusů), přesné termíny k dispozici
na webu, cena: 3200 Kč/týden; pro sourozence
sleva 10 %.

Info: www.ateliernr.cz, e-mail: info@ateliernr.
cz, tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová.

Příměstské tábory s příspěvkem města
pro předškolní děti a žáky 1. tříd 

Foto archiv Tomáše Štrégla

Foto Zuzana Bauerová



Klient je ten, kdo rozhoduje
„Dobrý den, jsem osobní asistentka z Rodi-
ny24, s čím vám mohu pomoci? Zazní moje
úvodní věta, když přicházím ke klientovi
a podávám mu ruku na přivítanou,“ říká
osobní asistentka Petra Okrouhlíková z or-
ganizace Rodina24, která poskytuje podpo-
ru a pomoc seniorům a zdravotně postiže-
ným při činnostech, na něž už sami nestačí.
Osobní asistence jim umožňuje žít v jejich
domácím prostředí. 

Každý klient je jiný, má své potřeby a přání.
Empatie, respekt a úcta k životu klienta jsou zá-
kladní předpoklady k tomu, aby služba byla
profesionální a klient se cítil bezpečně. Zásadní
je už správné oslovení seniorů, proto vykám,
oslovuji příjmením, titulem či jménem. Nikdy
nepoužívám familiární výrazy jako „babi“ nebo
„dědo“.

Někteří klienti jsou zpočátku plni obav a sty-
dí se, přeci jen asistent zasahuje do jejich sou-
kromí. Proto se soustředím na vytvoření atmo-
sféry důvěry. Ta se může tvořit různě dlouhou
dobu. Někdo si chce zpočátku více povídat, vy-
právět své životní příběhy a až po několika týd-
nech se sám rozhodne přijmout pomoc při hy-

gieně, s oblékáním, drobným úklidem, nákupem
či doprovodem na vycházku nebo úřad.

Nevnucuji lidem své představy. Vždy je to kli-
ent, který rozhoduje, co se bude při asistenci
dělat. Měla jsem klientku, která pomocí slov
nekomunikovala, ale protože její celoživotní
zájem byl operní zpěv, větší část asistence tvo-
řilo společné zpívání. Z výrazu tváře bylo patr-

né, že pro tu chvíli to byl ten nejvhodnější způ-
sob vzájemného dorozumění.

Stejný postup platí při komunikaci s člově-
kem, který onemocněl demencí. Základem je
nevyvracet mu jeho realitu, ve které žije, a ni-
kdy nehodnotit takového člověka, jako že je mi-
mo, nevnímá a už ničemu nerozumí. Tím se
dostává do stavu úzkosti a nabízená pomoc ne-
může fungovat. Věřím světu klienta, respektuji
jeho vnímání přítomnosti a snažím se vhodně
reagovat.

Jako osobní asistentka v Rodině24 pracuji os-
mým rokem. Spolu s ostatními asistenty tvoří-
me profesionální tým, pod taktovkou našich ve-
doucích věnujeme velký čas nejen teoretické
přípravě, ale především prohlubování doved-
ností v přímé péči, také si předáváme praktické
poznatky na schůzkách a sdílíme své zkuše-
nosti z praxe, účastníme se školení, pravidel-
ných supervizí, které nám pomáhají vyrovnat
se s náročnými požadavky této pomáhající pro-
fese. Cílem naší osobní asistence je v co největ-
ší míře podpořit klienta, aby mohl zůstat doma.
A věřím, že se nám toto s úspěchem daří. 

Petra Okrouhlíková, 
osobní asistentka Rodina24, z. ú.
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Moderní gymnastka Jana Tupcová Nováková
Mezi úspěšné sportovce, kteří na celostátní
a mezinárodní úrovni reprezentovali naše
město, patřila moderní gymnastka Jana
Tupcová, dívčím jménem Nováková.

Na začátku letošního roku se její život ve věku
nedožitých šedesátin uzavřel, a tak se na její
výjimečnou sportovní kariéru patří vzpome-
nout. 

Od dětství měla Jana Nováková ráda pohyb
a tanec. Ve třetí třídě základní školy se zúčast-
nila náboru do oddílu moderní gymnastiky TJ
Bižuterie. O její první sportovní krůčky se sta-
rala Božena Václavková, která v roce 1963 jab-
lonecký oddíl založila. 

Moderní gymnastika je sportovní odvětví
s nedlouhou tradicí, ve kterém se propojuje
sport a taneční umění. Důležitou roli v něm
hraje pohybové nadání, smysl pro hudbu a její
rytmus, cit pro krásu. Je to náročná disciplína,

se kterou se musí začínat v raném věku a vr-
cholu se v ní obvykle dosahuje již před dvacá-
tým rokem života. Uspět v ní nelze bez kázně,
dřiny a odříkání.

Pro vzestup moderní gymnastiky v Jablonci
nad Nisou byl důležitý příchod zkušené trenér-
ky Marty Fárové v roce 1971. V té době měl jab-
lonecký oddíl moderní gymnastiky více než sto
členek a vedle Jany Novákové v něm patřily
mezi talentované závodnice Daniela Linková,
Ivana Kalíková či Evelyn Endlerová. 

Na přípravu nebyly v Jablonci nad Nisou prá-
vě ideální podmínky, zejména v době, kdy pro-
bíhala rekonstrukce sokolovny a trénovat se
muselo v malých školních tělocvičnách.

Přesto se první velký úspěch Jany Novákové
dostavil už v roce 1973, kdy byla nominována
do juniorského reprezentačního družstva ČSSR.
Vítězila v krajských závodech, získávala přední
umístění v domácích i mezinárodních soutě-
žích.

Mimořádně úspěšným se pro Janu stal rok
1976, kdy na seniorském mistrovství ČSSR ob-
sadila 3. místo a obdržela zlaté medaile za vol-
nou sestavu s kužely a se švihadlem. Rovněž
dosáhla nejvyšší mistrovské třídy.

Zúčastnila se mezinárodních závodů v Ra-
kousku, Polsku, Bulharsku a Kanadě.

Zejména účast na předolympijské soutěži v To-
rontu, kde obsadila v celosvětové konkurenci
12. místo, byla hodně prestižní. Jednalo se o dů-
ležité představení moderní gymnastiky jako ne-
olympijského sportu v době, kdy vrcholilo úsilí
o její přijetí do rodiny olympijských sportů. V čer-
venci roku 1976 se Jana zúčastnila vystoupení

moderních gymnastek během zahajovacího ce-
remoniálu olympiády v kanadském Montrealu. 

V témže roce se stala juniorskou mistryní ČSSR
ve čtyřboji a v tradiční anketě o sportovce Jab-
lonecka obsadila 4. místo. 

V roce 1977, v době, kdy se blížila k vrcholu
své sportovní kariéry, přišlo bohužel vážné zra-
nění. Byla v nominaci na mistrovství světa
v Basileji, ale nakonec se ho nezúčastnila.
I když začala opět závodit, někdejší výkonnost
už se jí po zranění nevrátila. 

Dosáhla významných úspěchů, ačkoliv se
připravovala ve skromných podmínkách malé-
ho oddílu, zatímco většina reprezentantek byla
soustředěna ve střediscích vrcholového sportu.

Zároveň s kolotočem každodenních tréninků,
soustředění a závodů studovala v ryteckém od-
dělení jablonecké uměleckoprůmyslové školy.
Po maturitě se vdala za Jiřího Tupce, úspěšné-
ho jabloneckého fotbalistu, a vychovala s ním
dvě děti.

Osud bohužel nebyl Janě příznivě nakloněn
a před několika lety vážně onemocněla.

Ač byla úspěšnou sportovkyní, vždy se chovala
skromně a čestně. Pro její spolužáky z umělec-
koprůmyslové školy zůstane navždy rozesmá-
tou a kamarádskou „Janďou“, na kterou budou
rádi vzpomínat. Jan Strnad

Jana Nováková, první zleva, 
při tréninku v zrcadlovém sále jablonecké sokolovny

Jana Nováková při tréninku Jana Nováková při tréninku

Foto archiv Rodina24
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Kdy jste se rozhodla být psycholožkou?
Období rozhodování o budoucím povolání jsem
trochu odsunula studiem na Gymnáziu J. K.
Tyla v Hradci Králové. Tam mě oslovila psy-
chologie poprvé a dost výrazně. V rámci studia
to pro mě bylo srozumitelné a poutavé téma.
Jsem člověk z podstaty velice společenský, ráda
se obklopuji lidmi, poslouchám jejich příběhy,
sdílím zkušenosti a přijde mi přirozené pomá-
hat. A fenomény, o nichž psychologie mluví,
jsou zkrátka o lidech, o jejich starostech i rado-
stech, hledání cest, zvládání krizí nebo osob-
ním rozvoji. Začala jsem spolupracovat jako
dobrovolník s Pedagogicko-psychologickou po-
radnou v HK, postupně jsem absolvovala něko-
lik sociálně psychologických výcviků. Měla
jsem velikou podporu v mém okolí, psycholo-
gie se stala mou srdcovou záležitostí, a tak má
další cesta byla zcela přirozená a jasná. 

Co vás na vašem povolání nejvíce baví?
Pestrost. Každý člověk je jedinečný, každý má
svůj příběh. I když se učíme o obecných záko-
nitostech, máme ověřené strategie a postupy,
musíme přistupovat k lidem individuálně, být
otevření, empatičtí a zároveň zodpovědní. Moje
povolání je tak trochu každodenní výzva. Nikdy
přesně nevím, co přijde. 

I když je to mnohdy velice náročné a smutné,
musím říct, že mám svou práci velmi ráda,
jsem vděčná za příležitosti a kontakty, které mi
přináší. 

Velmi si vážím důvěry policistů našeho kraj-
ského ředitelství, spolupráce s kolegy v rámci
IZS i širší sítě sociálních služeb v kraji.
Naprosto největším oceněním pro mě je, když
můžu vidět, jak člověk, kterého jsem potkala
v nejtěžších chvílích jeho života, který mi dovo-
lil ho chvíli doprovázet a pomoci mu, se i přes
velké rány osudu vrací do života. To mi dobíjí
baterky, to dává mé práci smysl. 

Pracujete u Policie ČR a v Bílém kruhu bez-
pečí. V čem spočívá vaše práce?
Policejní psychologové na krajských ředitel-
stvích se věnují třem oblastem psychologických
služeb. První oblast je psychodiagnostika, ta
převážně zahrnuje psychologická vyšetření
uchazečů o policejní práci, nebo např. testová-
ní pro potřeby výběrového řízení na konkrétní
pozici. Druhou oblast tvoří psychologická péče
o policisty, občanské zaměstnance a jejich ro-
dinné příslušníky. Zde nabízíme, podporu, po-
radenství a případně terapii. Velkou část také
tvoří podpora a péče o kolegy po náročných zá-
krocích, extrémních situacích, kterým jsou
opakovaně vystavováni. Kromě psychologů zde
působí také proškolení policisté v systému ko-
legiální podpory. Třetí oblasti říkáme podpora
policejních činností. Sem patří např. spolupráce
s kriminalisty při výsleších. Největší díl však
připadá krizové intervenci. V policejním kon-
textu je to služba zaměřená na první psychic-
kou pomoc obětem trestné činnosti nebo pozů-

stalým po obětech nebo také sebevražd. Jsem
koordinátorkou týmu policejních krizových in-
terventů, kteří mi pomáhají, aby tato služba by-
la dostupná nonstop. 

V Libereckém kraji jsme dvě policejní psycho-
ložky, přičemž já pracuji ještě do září pouze na
částečný úvazek. Mám doma dvě malé děti, 5le-
tou dceru a 2letého syna, a velmi tolerantního
manžela, který mi moc pomáhá. Doplňujeme
se v péči o děti, domácnost i milovaného psa,
a tak si můžu dovolit působit ještě jako dobro-
volník a zástupce jednatelky v liberecké poboč-
ce Bílého kruhu bezpečí. V této organizaci se
vedle provozních záležitostí věnuji z pozice
psychosociálního poradce opět péči o oběti
trestných činů. Unikátní je zde komplexnost
služby pro osoby, které se potkaly s kriminali-
tou. Dostane se jim odborného sociálního pora-
denství, právní a psychologické péče, až po
podpůrnou terapii extrémně traumatizovaným
obětem. 

Dnes jsme v situaci, ve které se většina z nás
nikdy neocitla. Jak může aktuální dění ohled-
ně koronaviru ovlinit lidskou psychiku? 
Myslím, že je to téma, které výrazně zasáhlo
každého z nás. Nařízení a omezení, jež jsou
nutná a správná, nás staví do naprosto nové si-
tuace. Navíc je zde všudypřítomné riziko ohro-
žení zdraví a života nás a našich blízkých.
Každý máme jinou toleranci vůči stresu, jsme
jinak psychicky odolní. Proto i naše reakce mo-
hou být zcela odlišné. Někdo má tendenci věci
zlehčovat, někomu zase pomáhá tvořit si záso-
bu, aktivně posilovat pocit jistoty. Někdo je více
úzkostný, jiný zas jakoby nad věcí. Část lidí po-
třebuje být neustále online, sleduje každou no-
vou zprávu. Druhá část se zas raději straní me-
diální masáže. Rozhodně bychom měli být ale
všichni maximálně ohleduplní, zodpovědní
a především tolerantní k vzájemné jinakosti.

Co dělat, aby člověk nepropadl trudomysl-
nosti?
Myslím, že je dobré všímat si a vidět, co vše
dobrého se děje kolem nás, i v té záplavě nega-
tivních zpráv. Máme tu pandemii nového viru.
Je to špatné, je to hrozba. Ale zároveň si musí-
me uvědomit, že naše zdravotnictví je na špič-
kové úrovni. Važme si toho, jakou máme péči
(v porovnání se situací v jiných státech), místo
věčného stěžování. Policisté, vojáci, celníci
a další, ti všichni velmi rychle a efektivně upra-
vili své činnosti, aby naše ochrana byla co nej-
vyšší. V posledních dnech vidíme také obrov-
skou vlnu dobrovolnické pomoci, sousedské
výpomoci, mladí pomáhají starším… není to
s námi tedy vůbec zlé! Věřme, že společně mů-
žeme zvládnout cokoliv!

Mnohé rodiny byly uzavřeny v karanténě,
jak by měly trávit čas, jak rozložit „volné“
dny, aby třeba nenastala ponorková nemoc?
Samozřejmě, jsou vztahy, které jsou zatížené
řadou problémů, a nucenou karanténou může
vše eskalovat. Někdy stačí fakt, že se každý vy-
rovnává s danou situací po svém. Zvládnutí
společně tráveného času ve zdraví vyžaduje
ještě více tolerance než kdy jindy. A komunika-
ci a plánování. Určitě pomáhá držet nějaký re-
žim. Mluvte spolu, rozdělte si činnosti. Možná
je to prostor na vše, co se dlouho odkládalo, ja-
ko třeba třídění fotografií, čistka šatníku nebo
mytí oken. Byť vynucená, ale je to také vý-
znamná příležitost zpomalit naše příliš rychlé
životy, příležitost uvědomit si, na čem všem lpí-
me a jestli nám to tak vyhovuje. 

Co byste poradila osamělým seniorům?
Nebojte se říci si o pomoc. Je zde právě pro vás
mnoho lidí a organizací, kteří jsou připraveni
pomoci s každodenními záležitostmi i se zvlá-
dáním této výjimečné zátěže a stresu. Jen o vás
musí vědět! Každý si zaslouží péči, dostatek
srozumitelných informací a pocit bezpečí. Na
Jablonecku koordinuje dobrovolnickou pomoc
Český červený kříž (602 503 705 nebo 601 386 447). 

Někteří lidé mají rádi samotu a současný
stav jim vyhovuje, nemusí nic řešit, jen čeka-
jí. Naopak je skupina lidí, která je více ko-
munitní a jim kontakt s ostatními chybí. Lze
odhadnout, kolik lidí v jaké skupině je?
Odhadovat si určitě netroufnu. Navíc si myslím,
že většina lidí není tak jasně vyhraněná. První
dny může být samota pro někoho možnost
k odpočinku, vítá to, v dalších dnech se pak ale
stává nesnesitelnou. A naopak. Někdo dojde po
pár dnech k tomu, že potřebuje i klid a prostor,
že se chce oprostit od zahlcujících informací
apod. Je to opět o tom, že jsme každý jiný, kaž-
dý máme jiné potřeby a ty se navíc mění a vy-
víjejí. Neexistuje univerzální recept na zvládá-
ní extrémní situace, který by vyhovoval všem.
Každý si musíme najít svou cestu. Někdo třeba
rád využije pomoc a podporu odborníků nebo
dobrovolníků. Velikou výhodou pro ty, kteří po-
třebují neustálý kontakt s okolím, je naše zcela
běžné propojení přes mobily, internet a sociál-
ní sítě. Ale i pro nás, extrovertně laděné, vážně
není špatné zpomalit, přečíst si knížku, zkusit
vydržet být sám se sebou… a u toho nezapome-
nout na bezpečnost svou i svého okolí.

Máte nějakou jednoduchou radu na závěr?
Nejhorší smrt je z vyděšení. Nevím, jak to říct
odborně a slušně… napadá mě totiž jen jediné:
Důležité je se z toho nepo…

Nenechte si vzít energii a optimismus stěžo-
váním nebo lehkomyslností některých lidí.
V rámci všech omezení se pokuste zachovat ve
svém programu co nejvíce běžných věcí.
A myslete na to, že máme společný cíl, a to je
zdraví nás všech.

Jiří Endler

Jana Blažková
Není to s námi vůbec zlé

■ Rozhovor měsíce

Již desátým rokem pracuje jako psycholožka Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje. Na sever Čech se přestěhovala po studiu jednooborové
psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Než se usadila v Liberci, kde nyní
žije s manželem a dvěma dětmi, působila v Poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy v České Lípě. Několik let žila ve Sloupu v Čechách, před tím
v Jaroměři. Jejím rodným městem je ale Hradec Králové, kam se dodnes velmi
ráda vrací za rodinou a přáteli. 

Foto archiv Jany Blažkové
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Obrazy malíře Čeřovského jsou plné života
Obrazy malíře Vladimíra Čeřovského prom-
louvají bohatostí barev, zrcadlí přírodní
krásy Jizerských hor i rozmanitosti životní
reality. Letos by oslavil pětaosmdesáté na-
rozeniny. U této příležitosti naplánovalo
Jablonecké kulturní a informační centrum
výstavu jeho díla v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových.

Návštěvníkům představí tvorbu Vladimíra Če-
řovského, českého malíře a profesora Střední
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci. Pů-
vodně rytec skla svou tvůrčí lásku postupně
přesunul ke kresbě a malbě, které se věnoval
celý život. 

Tematika jeho prací byla velmi bohatá. Patří
sem krajina s lesním zátiším, potoky nebo lesk-
lé vodní plochy rybníků a rašelinišť, vše co pro
milovníka přírody přinášejí Jizerské hory, kte-
ré měl Vladimír Čeřovský tak rád. Také dojmy
z cest zanechaly v jeho díle stopy, zejména
v motivech z Egypta, vystihujících atmosféru
žhavého slunce. Další oblast tvorby zahrnují
obrazy s figurální tematikou, obrazy mystické
a portréty. Některé z nich připomínají ilustrace,
jiné si všímají současného života.

Výstava byla naplánována v Domě národopis-
ců Jany a Josefa V. Scheybalových na měsíc du-
ben u příležitosti nedožitých 85. narozenin
Vladimíra Čeřovského v rámci oslav 120. výro-
čí založení jablonecké uměleckoprůmyslové
školy. Vzhledem k mimořádné situaci je odlože-
na a o jejím konání vás budeme informovat na
webu www.jablonec.com (Bavte se v Jablon-
ci/Výstavy, přehlídky a workshopy). 

Tým Jabloneckého kulturního a informační-
ho centra děkuje za přízeň a těší se opět na
shledání!

Vladimír Čeřovský 
Narodil se 2. března 1935 v Hostinném nad
Labem. Studoval na Střední průmyslové ško-
le sklářské v Železném Brodě, kterou absol-
voval v roce 1955 jako rytec skla u profesora
B. Medka. V letech 1955–61 pokračoval ve
studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze v ateliéru pro sklo a glyptiku profe-
sora Karla Štipla. V roce 1961 absolvoval
státní zkoušku s námětem: drobná figurální
lisovaná plastika pro interiér. Od roku 1961
do roku 1994 působil jako profesor kreslení
a dějin výtvarné kultury na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou.
Měl několik samostatných výstav – např. v Ob-
lastní galerii Liberec, v Městské galerii MY
v Jablonci, na Boučkově statku nebo v Ga-
lerii Granát Turnov. Zemřel 13. června 2001
v Jablonci nad Nisou. (rsch)

V ekocentru si děti vyzkouší řemesla
V současnosti tolik žádaná manuální a ře-
meslná zručnost začíná stále citelněji chybět
v mnoha oborech. Jablonecké ekocentrum,
které pomáhá školám i rodinám pěstovat
v dětech vztah k přírodě, se proto zaměřilo
i na tuto důležitou oblast. Dva nové progra-
my ekocentra přibližují tradiční řemesla
a díky finanční podpoře Libereckého kraje
získalo ekocentrum praktické pomůcky,
s nimiž si děti mohou tradiční práce našich
předků samy vyzkoušet.

Jablonecké ekocentrum poskytuje své služby
nejen veřejnosti, ale především zdejším ško-
lám. „Chceme nabídnout dětem něco navíc,
nad rámec výuky, která bývá hodně teoretická.
Chceme, aby si u nás v ekocentru přírodní ma-
teriály a práci s nimi zažily všemi smysly. K to-
mu je nezbytné mít kvalifikované lektory a také
efektivní výukové pomůcky. Jsme proto rádi, že
Liberecký kraj podpořil náš nový projekt Ře-
mesla do jabloneckého ekocentra,“ vysvětluje
Petr Vobořil z Jabloneckého kulturního a infor-
mačního centra, které činnost ekocentra zašti-
ťuje. „Z poskytnutých finančních prostředků
jsme pořídili například kolovrátek, česačku vlny
nebo kolíkové stávky, tkací rámy a kolečka ke
tkaní náramků, díky kterým si děti zkusí tra-
diční postupy zpracování vlny a textilního vlák-
na. Cílem programu je zároveň ukázat význam
rostlin pro člověka, a to i jiný než z hlediska po-
travinářského průmyslu,“ dodává Vobořil. Zku-
šenosti pak potvrzují, že ruční práce u dětí roz-
víjí zároveň také fantazii, trpělivost a pečlivost.
V rámci pilotních programů proběhnou i ex-
kurze u chovatelů ovcí v blízkosti Jablonce, kde

se děti setkají se zvířaty a péčí o ně v autentickém
prostředí. „Právě zážitky jsou klíčem k hlubší-
mu poznání přírodních zákonitostí a ke vzniku
pouta mezi člověkem a přírodou – ať už jsou to
zvířata, květiny nebo třeba les,“ věří Vobořil
a dodává: „Mimořádné události pozastavily sa-
mozřejmě i provoz ekocentra, věříme však, že
do budoucna jsou nové programy cenným pří-
nosem. Nejbližší akcí, na které se ekocentrum
podílí, je Den Země 23. dubna v Tyršových sa-
dech. O jejím konání vás budeme informovat

na webu www.jablonec.com v sekci Top akce.“
Pokud chcete blíže poznat činnost jablonec-
kého ekocentra, můžete se přijít podívat 23.
dubna do Tyršových sadů na Den Země. Spolu
s dalšími organizacemi tam připraví program
pro školy i veřejnost, jak jinak než na téma
vztahu člověka k přírodě. Projekt Řemesla do
jabloneckého ekocentra je podpořen z Dotač-
ního fondu Libereckého kraje ve výši 61 414 Kč.
Činnost ekocentra spolufinancuje statutární
město Jablonec nad Nisou. (rsch)

Vladimír Čeřovský, Pouštění lodiček, olej na plátně, 1991, 59 x 74 cm

Foto archiv Ekocentrum

Foto archiv JKIC
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První jablonecké tramvaje 
V minulém článku jsme si popsali zahájení tram-
vajové dopravy na Jablonecku, dnes se podívej-
me na samotná vozidla. 

Začneme motorovými vozy, určenými pro
osobní dopravu, které byly dodávány z vagónky
v rakouském Grazu. Vozy byly dvounápravové,
asi 8 m dlouhé, a do oddílu pro cestující se na-
stupovalo přes krajní plošiny. Obě plošiny byly
vybaveny ovládáním vozu, řídícím kontrolerem
a klikou ruční brzdy. Na konečné řidič vyjmul
kliky, přešel na druhou stranu a jelo se zpát-
ky. V oddíle pro cestující byly podél oken dře-
věné lavice, později dodávané vozy byly navíc
uvnitř rozdělené na nekuřácký a kuřácký oddíl.
V době zvýšené poptávky se k motorovým vo-
zům připojovaly vleky, které byly dvojího dru-
hu. Uzavřené a takzvané letní. Uzavřené měly
oddíl pro cestující podobný, jako byl v motoro-
vých vozech, neměly však zpočátku zasklení
plošin. Letní vozy byly zcela otevřené bez oken,
nastupovalo se do nich přes plošiny a v oddíle

byla podélná lavice uprostřed, takže cestující
k sobě seděli zády. Obsluhu zajišťoval řidič
a v každém voze ještě byl i průvodčí. Vlečné vo-
zy se musely na konečné odpojit, motorový vůz
jej objel na druhou stranu a po spojení byla
souprava připravena k další jízdě. Nákladní do-
prava byla zajišťována jak zvláštními vlečnými
vozy, které se připřahaly i za osobní tramvaje,
tak speciálními motorovými. První nákladní
vleky byly vyrobeny u Ringhoffera v Praze, vět-
šina však byla postavena ve vlastních dílnách
Jabloneckých elektrických drah. Podle druhu
určení byly zakryté, vysokostěnné či nízkostěn-
né, oplenové vozy sloužily k přepravě dlouhého
materiálu. Většina vozů měla plošinku pro brz-
daře. Již při zahájení provozu byly k dispozici
dvě tramvajové lokomotivy, kterým se díky
vzhledu říkalo „žehlička“ a využívány byly pře-
devším k posunu na překladištích. Společnost
si pak v roce 1904 postavila ještě celkem pět
motorových poštovních tramvají. Ty byly po-
dobné zavřeným vlečným vozům a sloužily
k obsluze poštovních úřadů. Jezdily i podle
vlastního jízdního řádu a na zastávkách bylo

možné využít poštovní schránku, umístěnou
v bočnicích vozu. Ještě do doby rozvoje se
tramvaje podílely nezanedbatelným způsobem
na zásobování různých firem materiálem, dnes
už si ani moc nedovedeme představit, že se i díky
nim postavily v Jablonci takové objekty, jako je
přehrada nebo radnice. Tomáš Krebs

Jablonecké tramvaje v letech
1900–1918

Motorové vozy byly určeny pro dvacítku sedících cestujících a přibližně stejný počet stojících, v případě vyšší přepravní
poptávky se připojovaly vlečné vozy.

Otevřené vlečné vozy bylo možné na zimu upravit vložením
bočních oken. Přes léto však cestující před nepohodou
chránili jen srolované plachty.

Většinu nákladních vlečných vozů si vyrobili v Jablonci sami
ve vlastních dílnách. Na snímku výroba vysokostěnného
vozu na sypký materiál: uhlí či popel

Muzejní krystal v Jablonci je hotový
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou převzalo v minulých dnech od gene-
rálního zhotovitele hotovou skleněnou pří-
stavbu včetně revitalizovaného parku.
S prvním otevřením pro veřejnost se počítá
během květnové muzejní noci, kompletně by
měl být objekt včetně expozice návštěvní-
kům trvale přístupný koncem letošního ro-
ku. 

Samotný stavební objekt v podobě skleněného
krystalu byl dokončen a převzat k 15. únoru, re-
vitalizace parku se protáhla ještě o další měsíc
do 16. března. „Stavební práce trvaly téměř dva
roky. Generálním zhotovitelem byla Energie
stavební a báňská, s. r. o., Kladno a celkové ná-
klady stavební části dosáhly 57 milionů korun,“
uvedl technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Zhotovitel postupoval podle projektu pražské
společnosti Hlaváček architekti, která se svou
studií v roce 2014 nadchla komisi vyzvané ar-
chitektonické soutěže.

„Naším záměrem bylo nejen získat nové pro-
story, ale přispět celým řešením ke zlepšení
atraktivity muzea a jeho nejbližšího okolí.
Proto jsme do realizace zahrnuli také celý mu-
zejní park, který by se měl stát relaxační zónou
a postupně též skleněnou galerií pod širým ne-

bem,“ vysvětluje koncept řešení ředitelka muzea
Milada Valečková. V této souvislosti v muzeu
doufají, že se uskuteční také plánovaná výstav-
ba dopravního terminálu, která by k celkovému
vyznění těchto úprav významně přispěla.

Nyní probíhá zkušební provoz a také odstra-
ňování dílčích vad a nedodělků, které se na
každé stavbě vždy vyskytnou. Návštěvníkům by
se zcela prázdná budova i celý park měly poprvé
otevřít o muzejní noci plánované na květen.
„Mohu ujistit, že pohled skrz prosklenou fasá-
du na panorama jabloneckého Petřína je oprav-
du mimořádným zážitkem,“ láká ředitelka
k prohlídce. Poté se prostory opět uzavřou, a to
ve 3. podlaží asi na měsíc z důvodu instalace
svítidel v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie Jablonec 2020, druhé podlaží zůsta-
ne uzavřeno ještě déle, protože v něm bude
probíhat příprava nové stálé expozice vánoč-
ních ozdob s názvem Svět zázraků. Nebo, chce-
te-li, WoW (World of Wonders). Otevřít by se
měla koncem letošního roku. (šl)

Jedna ze dvou tramvajových lokomotiv. Pro přepravu osob
mohly být používány jen výjimečně na nákladní trati mezi
Brandlem a Ostrým rohem.

Foto archiv MSB
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■ Ohlédnutí
Akademie seniorů
Centrum sociálních služeb ve spo-
lupráci se statutárním městem
Jablonec nad Nisou zahájilo ve
středu 12. února druhou sérii
Akademie seniorů s podtitulem
Akademie zdraví. I tentokrát je vy-
užitá celá kapacita pro 40 seniorů.
Slavnostního zahájení se ujal ná-
městek primátora pro oblast hu-
manitní David Mánek. 

Ten se s akademiky jistě potká
v rámci slavnostního zakončení
v obřadní síni magistrátu. Během
února se senioři věnovali napří-
klad osobní pohodě a duševní hy-
gieně. Zajímavostí byly i příklady
dobré praxe z Mezigeneračního
a dobrovolnického centra z Plzně. 

V březnu zazněla důležitá hygie-
nická pravidla ve stravování, před-
náška měla název: Co jíme a pije-
me, škodliviny, plísně a pravidla
v gastronomii. Na další přednášky
si však senioři z pochopitelných
důvodů musí počkat. Připraveny
jsou setkání Čas pro čas. 

Věnovat se také budou kvalitě
života, řeč bude o volnočasových
aktivitách, o vazbách s rodinou
a přáteli, o zdravém a kvalitním
stravování, o cvičení apod. V plánu je
také přednáška s lékařem, s před-
sedou Sdružení praktických léka-
řů ČR, o zdravé medikaci a snižo-
vání počtu léků. 

Domluveni jsme se zástupci Ne-
mocnice Jablonec n. N., se kterými
si chceme povídat o zdravotním
systému, právech a povinnostech
pacientů. 

Akademie seniorů je již léta ob-
líbenou vzdělávací aktivitou, kde
je garantovaná odbornost na dané
téma. Akademici se dozvídají nová
fakta, třídí si myšlenky a důležité
informace pak přenáší dál ve svém
okolí, například v klubech senio-
rů. (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 dubnovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového do-
mu nebo na www.centrumjablo-
nec.cz sekce Aktivity seniorů –
Programy ve spolkovém domě.

V prvním březnovém týdnu se
v klubu seniorů Novoveská, Palac-
kého, Boženka i Kokonín konalo
pohodové klubové setkání s ná-
městkem Davidem Mánkem. Ná-
vštěva ve všech klubech proběhla
v rámci MDŽ. 

O občerstvení se postarala
Kavárna Floriánka a o hudební do-
provod sestry Bělíkovy, tedy duo
Sestrogen, s hity 60. až 80. let. 

Další klubové aktivity se pak vě-
novaly výročí narození Boženy
Němcové. Výše zmíněné kluby se-

niorů jsou od 12. března zavřené
kvůli opatřením, jež vyhlásila
Vlada ČR. Další program budme
připravovat s ohledem na vládou
vydaná opatření a budeme vás
o nich informovat. 

(lf)

Senioři ČR slavili MDŽ
Velmi pěkné odpolední setkání
členů Senioři ČR Jablonec nad
Nisou se uskutečnilo v rámci oslav
MDŽ v restauraci Městská hala.
David Mánek, náměstek primáto-
ra pro oblast humanitní, člen rady

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
V souvislosti s mimořádnými opat-
řeními Ministerstva zdravotnictví
a na základě závěrů Rady města
Jablonec nad Nisou bylo rozhod-
nuto o omezení provozu v Centru
sociálních služeb Jablonec nad
Nisou, p. o., takto: 

Pozastaveny jsou veškeré aktivi-
ty pro seniorskou veřejnost až do
odvolání. Týká se to jak setkáva-
cích aktivit jednotlivých klubů se-
niorů, setkávacích aktivit i pořá-
daných programů ve spolkovém
domě včetně veškerých vzděláva-
cích, sportovních programů i krát-
kodobých pronájmů prostor orga-
nizace skupinám seniorů i dalším
subjektům. 

Prostory, ve kterých klubová set-
kávání probíhají, jsou uzavřeny
(Klub seniorů Novoveská, Palac-
kého, Boženka, Kokonín) s plat-
ností od 12. 3. 2020 do odvolání.

Naďa Jozífková,
ředitelka Centra sociálních služeb

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945

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

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

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

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

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu – tel. 720 623 595

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu – tel. 739 550 083

města, a Pavel Svoboda, náměstek
hejtmana pověřený řízením rezor-
tu sociálních věcí, předali každé
z přítomných žen krásnou květi-
nu. K dobré náladě i tanci zahrálo
Jizerské trio.

(lc)

Akademie seniorů, foto CSS

MDŽ v klubech, foto CSS

MDŽ v klubech, foto CSS
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Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory

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

1. dubna 1920, 91, strana 2, 3, R, V
Jablonec. Loupež v hotelu Geling (dříve Pra-
ha). Smělý čin provedl v noci na středu muž,
vydávající se za Ferdinanda Postla z Kodaně.
Seznámil se v Jablonci s dámou, která se ho
ptala na možnost ubytování v hotelu. Postl jí do-
poručil Geling a namluvil jí, že se tam nemůže
ubytovat bez doprovodu. Nabídl jí, že se s ní
ubytuje, což ona přijala. V noci ji omámil teku-
tinou z lahvičky, kterou měl u sebe, a ukradl jí
peněženku se 78 korunami a zavazadlový lístek
na kufr uložený na nádraží v Rychnově. Kufr
obsahoval šatstvo a prádlo v ceně 20 000 K.
Muž odjel do Rychnova na kole, vyzvedl kufr
a vyloupil jej. Prázdný kufr se pak našel ve křo-
ví. Lupič je stár asi 36 let, bledého obličeje, má
velký orlí nos, na sobě šedý ševiotový oblek, še-
dý kabát a na hlavě hnědý měkký klobouk.
Poněkud lehkomyslná dáma cestovala z Brati-
slavy do Hamburku. Jablonecká policie zaháji-
la po lupiči pátrání.

Jablonec. Konjunktura v českém sklářském
průmyslu trvá. Objednávky získané na lip-
ském a lyonském veletrhu zaměstnají sklářské
podniky na dlouhou dobu, jsou však obavy z kon-
kurence. Během války totiž mohutně posílil ja-
ponský sklářský průmysl. V roce 1914 tam pra-
covalo 463 sklářských podniků s 9 000 dělníky,
v roce 1917 již 832 se 17 000 dělníky. Kvůli to-
mu se zdá, že trhy v Indii a Přední Asii jsou pro
nás navždy ztracené, protože Japonci mají niž-
ší ceny. Roste nám také konkurence v Belgii, na
Ukrajině a v Polsku.

V Polabí rozkvetly ovocné stromy, zejména
jabloně, a dávají naději na bohatou úrodu.

3. dubna 1920, 93, strana 3, V
Jablonec. Německá národní strana a NSDAP
(nacionálně socialistická německá dělnická
strana) pořádají volební schůze 7. a 14. dubna
v sále tělocvičny vždy v 8 hodin večer. 7. 4. pro-
mluví Dr. Wolfram Lehnert a Hans Hartl, 14. 4.
Dr. Hans Chudazcek a Adam Fahrner.

4. dubna 1920, 94, příloha
Kancelářský humor. A. Proč píšete své snou-
bence dopisy vždy na psacím stroji? – B. Jen
z opatrnosti. Mohla by totiž ručně psané dopisy
ukázat grafologovi a ten by z nich mohl vyčíst
něco o mém charakteru.

6. dubna 1920, 95, strana 1, 4, V
Janov. Bratrovražda – usmrcení z nedbalosti.
V sobotu se na Královce setkal 11letý Richard
Reckziegel, syn mačkáře W. Reckziegela, se svým
7letým nevlastním bratrem Erwinem Blase-

rem. Richard si hrál s revolverem, ve kterém
byl jeden náboj, a natáhl kohoutek, který spus-
til ránu. Náboj trefil Erwina, který stál jeden
krok od bratra, do prsou. Byl na místě mrtvý.
Richard běžel okamžitě domů a řekl ze strachu
před trestem, že byl bratr zastřelen neznámým
mužem. Později se přiznal a našel se i pohoze-
ný revolver. Případ dnes vyšetřuje soudní komi-
se z Jablonce.

Liberecké výstavní trhy. Na trhy se hlásí pře-
kvapivě vysoký počet zájemců, jen z textilní
branže 105, ze sklářské a keramické 82, ze stro-
jírenství 72.

7. dubna 1920, 93, strana 2, R
Albrechtice. Vražda a sebevražda. V noci na
dnešek zastřelil 18letý Walter Stecker svou
21letou milenku Antonii Novotnou z Jiřetína
dvěma výstřely – do prsou a do hlavy – a pak se
zabil sám. Stecker patřil ke kroužku spiritistů.
Nedávno prý mluvil o tom, že musí do 5. 4. za-
platit nějaký větší obnos.

10. dubna 1920, 99, strana 3, V
Praha. Volby do poslanecké sněmovny pro-
běhnou 18. 4., do senátu 25. 4. Účast ve volbách
je povinná, neúčast se trestá pokutou od 20 do
5 000 K nebo vězením od 24 hodin až do 1 měsíce.

15. dubna 1920, 104, strana 7, V
Jablonec. Kino Fortuna bude hrát třídílný sen-
zační film Svatý tygr.

16. dubna 1920, 105, strana 1, 2, R, V
Praha. Jak budou volit slepí? Je to významná
otázka, protože budou volit stovky válečných
slepců. Slepec si vybere důvěrníka, který mu
doma přečte všechny kandidátní listiny. Vybere
si příslušný volební lístek a dá do kapsy svého
saka. Pak vyjme a zničí ještě dva libovolné vo-
lební lístky. Ve volební místnosti si vyžádá do-
plnění lístků. Vybraný lístek vhodí do urny,
zbylé do koše. Takto je zajištěno volební tajem-
ství. Tímto způsobem mohou volit i krátkozra-
cí a analfabeti.

Slovensko. Krvavá volební agitace. V několika
nitranských obcích vypukly bitky mezi sloven-
skou lidovou stranou a slovenskou sociální demo-
kracií. Člen selské besedy Jan Duga přišel o život.

20. dubna 1920, 109, strana 1, R
Praha. Budoucí parlament bude mít přibližně
toto složení: česká sociální demokracie 62 po-
slanců, čeští národní socialisté 24, agrárníci 35,
klerikálové 40, národní demokraté 18, živnost-
níci 4, modráčkovci 2, malorolníci 1, němečtí
sociální demokraté 36, sibiřští legionáři 4. Zby-
tek připadá na plebiscitní oblasti.

21. dubna 1920, 110, strana 7, V
Inzerát. Taneční škola Maxe Tischera zve na
svůj večírek do Břízek. Proběhne soutěž ve fox-
trotu o ceny! Ceny jsou vystaveny ve výloze
pana Adolfa Dresslera. Ukázka nového tance
wou-stepu po vídeňsku!

22. dubna 1920, 111, strana 1, 2, R, V
Ze světa módy. USA. Skládací dámský klobouk
lze vidět na ulicích San Franciska. Je to novin-
ka, která prokáže dobré služby návštěvnicím
divadel. V klobouku je ukryt mosazný drát, kte-
rý je lehce pohyblivý pomocí pružiny a šarný-
ru. Stačí jediný pohyb prstu a pompézní netvor
se změní v plochý kotouč. Americké módní
kruhy jsou nadšeny!

Vídeň. Bývalý císař Karel jedná v Budapešti
s vládním zmocněncem o nárocích na trůn pro
svého syna Ottu.

24. dubna 1920, 113, strana 5, V
Krkonoše. V důsledku tání sněhu se našla těla
dvou pašeráků, kteří se vloni o Vánocích zřítili
do Jagniatkovského dolu při pašování rumu do
Slezska. Třetí muž se tenkrát zachránil a přinesl
smutnou zprávu rodinám svých kamarádů.

26. dubna 1920, 115, strana 1, R
Voleb do senátu se zúčastnilo 41 482 voličů
z jablonecko-tanvaldského okresu. 15 137 voli-
čů hlasovalo pro sdružené německé strany,
6 043 pro české strany, 14 525 pro německou
sociální demokracii, zbytek pro další malé strany.

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 březnového kvízu: Chrá-
něná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlá-
šena v roce 1967.

Výhercem březnového kvízu je Pavlína Oudr-
nická.

Otázka na duben
V Jizerských horách se vyskytují vzácné a chrá-
něné druhy živočichů. V posledních letech pat-
ří mezi zvláště ohrožené:

a) číhalka pospolitá

b) kozlíček jilmový

c) tetřívek obecný
Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Titulní strana deníku Gablonzer Tagblatt, 4. dubna 1920
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■ Jablonecké maličkosti XLVI.

Léta již píši o jabloneckých maličkostech
a většinou se v mých vyprávěních objevují
i jména lidí z dávno zašlých časů. Působí ale
jako neurčitá zjevení bez tváří. A proto ten-
tokrát budu ve spojitosti s obnovenou pa-
mátkou v Kokoníně mluvit o lidech z našich
časů. Ty v Jablonci kdekdo zná… 

Zmíněn by měl být předně nadšený pan Josef
Sláma ze Žižkova vrchu. Byl to právě on, kdo
doslova „vychodil“ a „vymajloval“ dokončení
obnovy kokonínského Rösslerova kříže. Nebýt
jeho úsilí, tak by tento velmi pěkný a pohledo-
vě velmi exponovaný křížek nebyl dnes tak
krásný. Ale pojďme pěkně po pořádku.

V roce 1911 byl na křižovatce tehdejších ulic
Gablonzerstrasse neboli Jablonecká (dnes Rych-
novská) a Berggasse čili Horská (dnes Školní)
podnikatelem Johannem Rösslerem dostavěn
výstavný secesní dům č. 216 – dnešní horní ob-
jekt základní školy. Rösslerovi byli v Kokoníně
známým a velmi přičinlivým rodem, který pod-
nikal nejčastěji ve výrobě skleněného zboží
a svítidel. Traduje se, že Johann Rössler dal
vedle svého nového domu postavit i křížek, kte-
rý měl být památkou na mrtvého syna Hanse.
Na kokonínském hřbitově je dodnes u zdi opře-
ná poškozená deska, která připomíná mladého
svobodníka 94. pěšího pluku Johanna Rösslera,
který padl 1. března 1915 při bojích v Kar-
patech. Možná se jedná právě o onoho Hanse. 

Snad to mohlo být onou nelehkou válečnou
dobou, v niž křížek vznikl, ale kamenný pod-
stavec byl pojat nezvykle starobyle, a tak celé
dílo působí jako podstatně starší, než ve skuteč-
nosti je. Na podstavec ze žluté, tzv. tanvaldské
žuly byl umístěn železný kříž s nápisem na liti-
novém ovále: Est ist vollbracht (Dokonáno jest)
a do niky na čelní straně byla zasazena deska
s textem Rössler-Kreuz čili Rösslerův kříž.
Nehledě na tradiční vzhled byl kříž vybaven
moderní technickou vymožeností – lucernou
s plynovým osvětlením. 

Po druhé světové válce zmizeli kokonínští rodá-
ci, Rösslerova vila na křižovatce byla proměněna
na budovu základní školy a kříž před ní zůstal stát
jako pro mnohé zbytečný svědek zašlé minulosti.

Bez péče chátral a byl devastován. Podle pamětní-
ků byly údajně jednoho dne v rámci tzv. železné
neděle do šrotu odvezeny veškeré kovové části
památky; zůstal jen jediný díl oplocení, umís-
těný až u samého plotu školy, kde nešel jednodu-
še vylomit. Definitivní zkázu původní scenérie
znamenalo pokácení dvou javorů u křížku. 

Zubožená památka stála u školy až do roku
2012, kdy místní rodák – František Heršálek,
zajistil pečlivé vyčistění kamenného podstavce.
Následně se do věci vložil pan Josef Sláma, kte-
rý si dal za cíl kompletní obnovení křížku.
Zpočátku to mohlo působit jako pošetilý plán,
jenže pan Sláma společně s paní Ivou Pod-
zimkovou ze Smržovky sehnali starý litinový
kříž a zajistili jeho restaurování. To již vypadlo
pro památku nadějně, a proto se do věci obno-
vy zapojilo i několik občanů přímo z Kokonína.
Všechny zúčastněné na obnově křížku strhlo
nadšení pana Slámy a lidé přispěli dodáním
historických fotografií a informací, firmy nabíd-
ly své služby za příznivé ceny. Na obnovu pak
přispěli i nadšenci, kterým se ve starých vlasti-
vědách kdysi krásně říkávalo dobrodinci: Iva
Podzimková, Josef Sláma, Josef Šikola a Iva
Řimnáčová. Obnovu památky navíc v roce 2014
zaštítilo město Jablonec nad Nisou, na jehož
náklady bylo obnoveno usazení obrubníků pod
plotem, opravena dlažba chodníku a vyrobena
replika ozdobného kovového plotu. Místo mezi
křížkem a plotem bylo osázeno květinami. 

Obnovený Rösslerův kříž byl dokončen na
podzim roku 2015, zdá se, že kouzlem nečeka-
ného to bylo přesně sto let po jeho postavení.
V úterý 6. října 2015 byl v 16.00 hodin křížek
vysvěcen Oldřichem Kolářem z římskokatolic-
ké farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou;
Karlem Koláčkem z církve starokatolické; Mi-
roslavou Mlejnkovou z církve československé
husitské a Annou Halamovou z ochranovského
sboru při církvi českobratrské evangelické. 

Rösslerův kříž od té doby stojí na staré křižo-
vatce v Kokoníně nejen jako svědek minulosti,
ale i jako posel naděje do budoucnosti. Jako
pevný důkaz, že i ze zuboženého a zbytečného
se může zase stát krásné a užitečné. 

Marek Řeháček

Rösslerův kříž v Kokoníně

Kresba Petr Ferdyš Polda

Nová publikace Cesta mou krajinou
Na prahu letošní turistické sezony budou
mít zájemci z řad veřejnosti možnost dopl-
nit svoji knihovnu o publikaci Cesta mou
krajinou, která je věnována naučné stezce
Jany a Josefa V. Scheybalových.

Záměr vytvořit naučnou stezku se zrodil před
deseti roky jako součást projektu rekonstrukce
bývalé fary u kostela sv. Anny na Dům Jany
a Josefa V. Scheybalových. Ten byl koncipován
na způsob městského muzea se stálou expozicí
a výstavním prostorem. Naučná stezka měla
pomoci propojit nové kulturní zařízení umístě-
né v historickém objektu s turistikou a cestov-
ním ruchem.

Pravidelné výlety byly důležitým zdrojem po-
znání i pro manžele Scheybalovy, kteří při nich
dokumentovali historické památky, zpovídali
pamětníky a zaznamenávali proměnu krajiny.

Během poznávacích vycházek pilně pracova-
li, ale také odpočívali – houbařili, sbírali borův-
ky a další lesní plody i bylinky. Josef Scheybal
nosíval v batohu nebo jen v kapse nevelké ski-
cáky, do kterých si kreslil především drobné
památky v krajině a lidovou architekturu, ale

pořizoval i krajinářské kresby. Zachycoval také
zajímavé lidské typy, které se mu nabízely hlav-
ně při čekání na nádražích či za jízdy vlakem.

V případě manželů Scheybalových tak nebylo
třeba naučnou stezku vymýšlet, stačilo vybrat
některou z jejich oblíbených tras. Stezka propo-
juje dvě místa, která hrála v životě Scheyba-
lových důležitou roli – Jablonec nad Nisou a Tur-
nov. Soustřeďuje se na kulturní krajinu, drobné
památky v ní, lidové stavby, pamětihodnosti či
jiné turistické zajímavosti. 

První část stezky vede na jih od Jablonce –
z Dobré Vody do Rychnova u Jablonce n. N.,

Pelíkovic, na Kopaninu a do Pulečného. Druhá
část stezky navazuje na první. Začíná na
Kopanině a pokračuje přes Frýdštejn, Voděrady
a Ondříkovice do Vazoveckého údolí a končí
v Dolánkách u Turnova, u Dlaskova statku,
skanzenu lidové architektury.

Publikace, kterou vydává Městská galerie MY,
vychází z textů a obrazových materiálů, které
obsahují panely rozmístěné na trase stezky.
Autorem publikace a naučné stezky je Jan
Strnad, který ji připravil s kolektivem spolupra-
covníků. Bohatě zastoupeny jsou krajinářské
fotografie Milana Bajera, na kterých jsou za-
chycena místa, kudy stezka vede. Otištěny jsou
obrazové materiály ze soukromých i veřejných
sbírek.

Publikaci, která nám připomene i letošní ne-
dožité 80. narozeniny Jany Scheybalové, si mo-
hou během dubna a května zájemci zakoupit za
zvýhodněnou cenu v Městské galerii MY v prv-
ním patře Domu Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých. Poté bude k dostání v běžném prodeji
v informačním centru v přízemí Domu.

(MGMY)
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Co (ne)dělat při nálezu zvířecího mláděte?
Na jaře se v přírodě rodí nejvíce mláďat a mno-
ho z nich je jich možné spatřit i ve městech.
Jak se k nim chovat, abychom neublížili? 

Lidé nejčastěji chybují při nálezu ptáčat. Sbírají
zejména tzv. polovzletná plně opeřená mláďata,
která ovšem ještě neumějí létat. „Ta nevypadla
z hnízda, ale sama jej opustila. Pohybují se v je-
ho okolí a rodiče je krmí. Mnoho druhů neumí
létat hned, učí se to a trvá to několik dní. Hrozí
jim nebezpečí např. od koček, ale to není důvod
k odebrání je z přírody,“ upozorňuje Ivana Han-
cvenclová z Centra pro zvířata v nouzi při ZOO
Liberec – ARCHA a dodává: „Přirozený odchov
lidská péče dostatečně nemůže nenahradit.
Pokud je najdete např. na silnici, odneste je
vedle do křoví, rodiče si je najdou, lidský pach
ptačím rodičům nevadí.“

Naopak bez lidské pomoci nepřežijí ptáčata
zraněná, apatická, dále holátka a málo opeřená
ptáčata vypadlá z hnízda. „V takových přípa-
dech je pomoc na místě, stejně jako v přípa-

dech, že jsou v blízkosti mrtví sourozenci či ro-
diče, nebo dojde ke zničení hnízda,“ tvrdí zá-
chranářka. Člověk chybuje také u nalezených
mláďat savců, která posedávají či hopkají v trá-
vě. Takových mláďat se nedotýkáme a nepouští-
me k nim psy. „Matka je několikrát denně kojí,
záměrně se u nich nezdržuje, aby nepřilákala
predátory. Cizí pach ucítí a mládě může opus-

tit,“ varuje Hancvenclová. Bez lidské pomoci
nepřežijí: slepá či velmi malá mláďata (kojenci)
mimo noru či dutinu – veverky, šelmy, ježci do
100 g váhy, mláďata osiřelá – v jejichž blízkosti
byla nalezena uhynulá matka, mládě zraněné,
podchlazené, promoklé, apatické, dojde-li ke
zničení nory či hnízda, uvízne-li v pasti (jáma,
nádrž), přinese ho pes, hrají si s ním děti atd.
Pokud mládě potřebuje pomoc, je třeba kontak-
tovat záchrannou stanici nebo mysliveckého
hospodáře. Mláďata neodchovávejte doma, a to
z řady důvodů. Chov volně žijících zvířat v za-
jetí bez povolení je zákonem zakázán. 

„Pomáhejte pouze tehdy, je-li zvíře v ohrožení
v důsledku negativních následků lidské činnos-
ti. Nezasahujte zbytečně do přirozených přírod-
ních procesů. Nevhodnými zásahy způsobíte
víc škody než užitku. O radu či pomoc můžete
požádat naše centrum na tel. 728 040 610,“ uza-
vírá Ivana Hancvenclová z Centra pro zvířata
v nouzi při ZOO Liberec – ARCHA.

(ih, end)

Za rok přišlo víc jak 650 podnětů
Komunikace s veřejností je pro jablonecký
magistrát velmi důležitá, a proto nabízí Jab-
lonečanům hned několik možností. Už více
než rok mohou obyvatelé města využít apli-
kaci Jablonec v mobilu rozšířenou o modul
Lepší Jablonec.

Nový modul slouží k okamžitému hlášení růz-
ných nedostatků ve městě, a to prostřednictvím
mobilního telefonu zaměřením bodů GPS, foto-
grafií daného problému a krátkého popisu.
Celý proces lze zvládnout do jedné minuty. „Pro
úřad to znamená skvělou zpětnou vazbu, iden-
tifikaci problému, o kterém nemusí vědět. Ob-
čan v aplikaci může sledovat, jak se řešení jím
hlášeného tipu vyvíjí,“ říká vedoucí oddělení
interního auditu a stížností Martin Oklamčák.

658 podnětů za rok 2019
„Za rok 2019 jsme od občanů obdrželi celkem
658 podnětů,“ konstatuje Oklamčák s tím, že se
týkaly stavu komunikací a chodníků, zeleně,
černých skládek, nepořádku ve městě, stavu
odpadkových košů, veřejného osvětlení atp.
„Téměř padesátka z nich nespadala vyřízením
do kompetence města. V takovém případě jsme
podněty předávali s žádostí o prověření a ná-
pravu kompetentnímu subjektu,“ vysvětluje ve-
doucí oddělení interního auditu a stížností a říká,

že se se svým týmem snaží zajistit co nejrych-
lejší nápravu, například úklid nepořádku bývá
napraven v řádu dnů. „V rámci vyřizování pod-
nětů musíme někdy pracovat se zákonnými
lhůtami, typický je příklad podezření na vrak
vozidla nebo podnět na opravu, která vyžaduje
příslušná povolení, kvůli kterým se vyřízení
prodlužuje. Ke konci roku bylo stále v řešení
16 podnětů,“ připomíná Oklamčák. 

Otázky a odpovědi
Další možností komunikace občanů s městem
je webová aplikace Otázky a odpovědi. Rozdíl
mezi ní a aplikací Lepší Jablonec je především
v možnostech použití. „Lepší Jablonec je lehce
dostupný i mobilním telefonem, občané mohou
přiložit fotografie podnětu a mají možnost sle-
dovat průběh jeho vyřizování,“ tvrdí Martin
Oklamčák. Zatímco Lepší Jablonec má sloužit

k nahlášení drobnějších závad, Otázky a odpo-
vědi jsou koncipované pro dotazy na činnost
města, mají širší záběr. „Mnohdy se občané za-
jímají o koncepce, plány atd. V této sekci je na
rozdíl od mobilní aplikace prostor na takové dota-
zy odpovědět,“ dodává Oklamčák. Otázky i odpo-
vědi jsou zveřejněné na webu i pro ostatní občany,
jedná se vlastně o obdobu FAQ (často pokláda-
né dotazy) využívané komerčními firmami.

Na slovíčko u primátora
To jsou platformy, kterými může občan komu-
nikovat s úřadem elektronicky a zároveň jsou
plně veřejné, žádná z nich nevyžaduje registra-
ci, obě jsou uživatelsky velmi jednoduché. Ti,
kdo nechtějí komunikovat přes internet nebo
mobil, mohou zvolit i přímé jednání tváří
v tvář. 

Využít tak mohou buď každoroční setkání
s občany, pořádaná v jednotlivých lokalitách
města, nebo, je-li jejich problém ryze soukromý
či nesnese odkladu, mohou zvolit tzv. Otevřené
dveře u primátora. Ty se konají každou první
středu v měsíci a je možné se na ně objednat
předem buď osobně v kanceláři primátora, ne-
bo elektronicky na adrese hackelova@mesto-
jablonec.cz. Zájemci o schůzku s primátorem
však nesmí zapomenout v e-mailu uvést na se-
be telefonní kontakt. (mo)

Stříbrnou plaketu za dvacet odběrů a zlatou
plaketu MUDr. Janského za 40 odběrů krve si
na jablonecké radnici převzali bezpříspěv-
koví dárci krve z okresu Jablonec n. N. 

„Děkuji vám, že dáváte to nejvzácnější ze sebe,
a doufám, že nebudu dlouho vaším příjemcem,“
konstatoval v úvodu primátor Jablonce n. N. Jiří
Čeřovský s tím, že sice nestojí před bezplatnými
dárci poprvé, avšak vždy znovu si klade otázku,
co říci nového: „Rozhodli jste se dobrovolně dát
kus svého těla někomu jinému a zachránit mu
tak život. A za to vám děkuji, protože, pokud
vím, krev je stále nenahraditelná, vědci ještě
neobjevili nic jiného,“ řekl primátor a popřál
všem zvláště v těchto dnech hodně zdraví.

Ocenění kromě primátora předávali také ře-
ditelka a místopředsedkyně Oblastního spolku
Českého červeného kříže (OSČČK) Kateřina

Havlová a Lenka Klimentová a Petr Šikola, ve-
doucí územního odboru PČR Semily. (jn)

Ocenění dárci
Stříbrná plaketa – 20 odběrů

Libor Müller, Jablonec n. N.
Jan Smeták, Jablonec n. N.
Iveta Kořenská, Zásada
Jan Libenský, Jablonec n. N.
Daniel Polman, Držkov
Jiří Knejfl, Desná v Jiz. horách
Miroslav Dušek, Tanvald
Michael Jareš, Železný Brod
Monika Němcová, Jablonec n. N.

Zlatá plaketa – 40 odběrů
Jan Košťál, Jablonec n. N.
Tadeáš Vodseďálek, Příchovice
Kateřina Valečková, Smržovka
Miroslava Valešová, Jablonec n. N.
Michal Kovář, Rychnov u Jablonce n. N.
Vladimír Ledecký, Jablonec n. N.

Dárci převzali plakety 

Ocenění zlatí a stříbrní dárci krve s primátorem 
města Jiřím Čeřovským a dalšími předávajícími. 

Foto Petr Vitvar

Foto Jiří Endler

Foto archiv ARCHA
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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/

O rozdílných odměnách 
za stejnou práci občanů
a zastupitelů

Na únorovém zastupitelstvu schválila koalice
ODS, ANO a Starostů (dříve Domov) nová pra-
vidla pro odměňování členů orgánů města, ze
kterých do očí bije nespravedlnost. Pravidla se
týkají řadových zastupitelů a radních (vyjma pri-
mátora a jeho tří náměstků) i odborníků z řad
občanů, kteří pro město pracují v komisích ra-
dy města a výborech zastupitelstva, což jsou
poradní, iniciativní a kontrolní orgány města.

Za stejnou práci v komisi či výboru dostane
řadový zastupitel bez ohledu na účast každý
měsíc počínaje březnem místo dosavadních
2 376 Kč hrubého nově 3 151 Kč (první komise
či výbor) až 4 651 Kč (druhá komise či výbor),

kdežto občan pouze 500 Kč čistého za jedno za-
sedání (zpravidla 1× za měsíc vyjma prázdnin).
A to navíc jen díky protinávrhu kolegyně z na-
šeho klubu Michaely Tejmlové, který navýšil
odměnu pro občany s koalicí původně navrže-
ných 300 Kč na 500 Kč (doposud jen 190 Kč).

Ptáte se, v čem je práce zastupitele 5× až 7,5×
hodnotnější než práce občana? My to nevíme
a ani vedení města to nebylo schopno uspokoji-
vě vysvětlit. Podle primátora Čeřovského má
zastupitel na rozdíl od občana za hlasování od-
povědnost. Jenže právní odpovědnost má dle
zákona o obcích a trestního zákoníku za rozho-
dování v zastupitelstvu. Pak by bylo logické
zvýšit odměnu za výkon funkce zastupitele, ni-
koli za práci zastupitelů v komisích či výbo-
rech. Myslím si, že schválené řešení hodně vy-
povídá o vztahu vládnoucí koalice ODS, ANO
a SLK ke spravedlnosti a k práci odborníků
z řad občanů.

Před 9 měsíci předložil náš tehdejší radní Petr
Klápště zastupitelstvu pravidla, podle kterých
měli občané dostat za jedno zasedání komise či
výboru 500 Kč čistého a zastupitelé měli mít za
členství v komisi či výboru měsíční odměnu
600 Kč hrubého, tedy také cca 500 Kč čistého.
Přestože byl tento návrh velmi propracovaný,
spravedlivý a férový, nebyl přijat.

Ani ne půl roku po převratu na radnici se pěkně
ukázalo, jak se změnily priority vedení města.
Bývalá opozice (ODS a SLK) a členové tehdejší
i nynější koalice (ANO) dříve nesouhlasili s jakým-
koliv zvyšováním odměn s odkazem na rozpočto-
vou odpovědnost. Nyní ale rychle změnili názor
a v rámci obchodů v koalici hlasovali pro zvýšení
odměn, které je nespravedlivé a ve výsledku ještě
nákladnější na městský rozpočet než návrh Petra
Klápštěho, na jehož přípravě jsem se sám podílel.

Jakub Macek (bez pol. přísl.), 
zastupitel za Společně pro Jablonec

■ Osadní výbory

OV Mšeno
Ukliďme společně kolem přehrady
Zveme všechny spoluobčany na tradiční akci
Ukliďme přehrady, která proběhne v sobotu 18.
dubna 2020. Sraz účastníků bude v 9 hodin
před pivnicí Rybářské bašty mezi první a dru-
hou přehradou. Oblékněte se podle počasí, dob-
ře se obujte, vezměte s sebou malou svačinu
a odhodlání zbavit se všeho, co do přírody ne-
patří. K dispozici budou pytle na odpad, bude
i omezený počet ochranných rukavic, proto si
raději vezměte své vlastní. Akce končívá tradič-
ně okolo půl dvanácté.

Organizátory akce jsou zapsaný spolek Jablo-
necká přehrada a Osadní výbor Mšeno.

František Pešek, předseda OV Mšeno

OC Centrum
Zmizely záchodky – nová šance
pro Tyršovy sady
Jsme rádi, že vedení radnice vyslyšelo náměty
Osadního výboru Centrum. Odstranilo staré zá-
chodky v parku a zprovoznilo nové toalety na
konečné tramvaje. Dopravní podnik nedokázal
jejich provoz dlouhodobě zajistit, nyní to silami
města jde. Snad jen drobný námět na vylepše-

ní, že by obsluha toalet mohla prodávat i lístky
na tramvaj do Liberce. Byl by to drobný doplň-
kový příjem. Zaznamenali jsme též podněty, že
lidé o nových toaletách nevědí. Cedule se šip-
kou na místě starých záchodků by snad pomo-
hla. 

Do teď fekálie tekly přímo do Nisy a přitom
Nisa byla plná nepotřebných trubek. Oboje ko-
nečně skončilo. Demolice otevřela nové prů-
hledy. Vstup do parku je hned přívětivější. Vidí-
me zde velký prostor pro občany a společenské
dění. Je zde elektrická přípojka, hodilo by se
zde instalovat rozvodný sloupek pro napojení
aparatury pro pořadatele kulturních akcí. Bu-
deme rádi, když nám pošlete náměty, co další-
ho by se zde mohlo pořádat.

Demolicí se více odkryla i původní plastika
čedičových varhan z dob počátku parku. Ještě
odstranit to nesmyslné zábradlí kolem. Sloužilo
asi, aby se nechodilo močit za záchodky. Dnes
už je nepotřebné.

Tématem je i obnovení psí loučky v parku
Nová Pasířská. Skončila před deseti lety, když
se budoval park. Obnovena nebyla. Čekalo se,
až se zapojí travní drn. Pak už se ale neobnovi-
la. Projekt s ní přitom počítal. Dnes se na nás li-

dé obrací, aby zde opět byla možnost své psy
vypustit. Alespoň v části. Střetům s cyklisty lze
zabránit nízkým plůtkem, jako ve Mšeně. Co vy
na to?

Diskutujte ve facebookové skupině: facebook.
com/groups/ovcentrum

Podněty nám můžete zasílat i na ovcentrum
@mestojablonec.cz. Příště se sejdeme v pondě-
lí 20. dubna 2020 od 18 hodin v Hotelu Zlatý
lev. A všichni aktivní občané jsou opět vítáni.

Lukáš Pleticha, předseda OV Centrum

■ Došlo do redakce

Podnět podnikatelů vyslyšen
Hromadná připomínka podnikatelů ze dne
18. 3. 2019 adresovaná Zastupitelstvu města
Jablonce vyslyšena současnou vládnoucí koali-
cí na jednání Zastupitelstva dne 20. 2. 2020.

Po roce současná nová koalice ODS a Hnutí
ANO s podporou dalších subjektů vládnoucí od
září 2019 vyslyšela žádost podnikatelských sub-
jektů a vlastníků nemovitostí v Městské památ-
kové zóně v Jablonci n. N. kterou předložili
před téměř rokem tehdejšímu Zastupitelstvu
a požadovali spravedlivější přístup při posuzo-
vání žádostí při přiznávání dotací na opravy ob-
jektů v MPZ Jablonec.

Konkrétně požadovali, aby o dotaci z rozpo-
čtu města mohli žádat vlastníci všech objektů
v MPZ, bez ohledu na určení, tj jak jsou zapsá-
ny v Katastru nemovitostí. V minulosti bylo
možné čerpat dotaci na opravu pouze bytovým

domům a rodinným domům v MPZ. Argumen-
tovali mj i tím, že v centru města a MPZ převa-
žují objekty s jiným charakterem určení, které
byly tímto diskriminovány, přestože význam-
ným způsobem dotvářejí centrum města i sa-
motnou MPZ.

Iniciátoři a subjekty i občané podepsaní pod
Hromadnou připomínkou ze dne 18. 3. 2019 ví-
tají schválenou Změnu pravidel programu ob-
novy MPZ v Jablonci a konstatují že současná
vládnoucí koalice ODS a Hnutí ANO s podpo-
rou dalších subjektů reflektovala názor řady
významných podnikatelských subjektů i obča-
nů Jablonce a že se jedná tedy o významný
krok správným směrem.

Vyslovují touto formou poděkování vedení
města a zastupitelstvu

Jaromír Schubert, 
organizátor hromadné připomínky

Foto Zbyněk Cincibus

Foto Petr Mikula
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

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

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2020

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uvedené ceny jsou bez DPH • V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného inzerátu se sleva
neposkytuje). • Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku, se sjednávají smluvní ceny. Množstevní sleva (5–15 %) může být poskytnuta
pouze při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje. • Sleva se počítá z celkové
ceny (bez DPH) na daný počet měsíců.
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka+klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500Kã,
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 dvefií, zárubní, v˘fiez zárubní

Posezení pro radost 
novû ST, âT, PÁ 15-20

Kavárna, vinárna ãepované pivo
Objednáváme na 17. 4. 

degustace bulharsk˘ch vín
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

Vzdûlávejte se v jazykov˘ch 
kurzech EDUCA.

Vyzkou‰ejte ukázkovou hodinu zdarma.
AJ, ·J, NJ, IJ, 

také firemní kurzy, 1+1 a semináfie.
Nové poãítaãové kurzy:

Powerpoint 1. 4., Word 6. 4. a 15. 4.
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-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
certifikované brzdové centrum ATE

– super ceny
pneuservisní sluÏby – pfiezouvání

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

Polepy automobilÛ a v˘loh
Grafická dílna – Jablonec n. N.
e-mail: graficka.dilna@email.cz
www.graficka-dilna-jablonec.cz

Tel.: 775 579 621

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 

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

* KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE
* PSYCHOSOMATIKA
* DU·EVNÍ ZDRAVÍ

* FYZIOTERAPIE
* MASÁÎE

Máte zdravotní potíÏe, bolesti?
Necítíte se psychicky dobfie?
Máte nároãné Ïivotní období? 

Jste ve stresu, unavení, vyãerpaní?
Nebo chcete „jen“ pfiíjemnû 

relaxovat a nechat o sebe peãovat?
Více info na tel.: 736 502 371 a

FB: Kraniosakrální terapie Jablonec 
& Psychosomatika & Fyzioterapie 

& MasáÏe

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

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)

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz

LETNÍ KURZ ANGLIâTINY NETRADIâNù
pro 12–18leté

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

www.redlion.cz, 728 791 251

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

Vyfie‰te DVBT-2!
Televize pfies satelit 

nebo internet zdarma. 
Tel. 778 880 006

Akce se nekoná,

bude urãen náhradní termín.

Sledujte www.CentralJablonec.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


