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Díky všem, kteří pomáhají, dodržují
a respektují vydaná nařízení
Vážení spoluobčané,

již druhý měsíc trvá nouzový stav. Jsem si vě-
dom toho, že všichni zažíváme těžké období, kte-
ré na mnohé z vás klade doposud neprožité velké
nároky. Rád bych proto poděkoval těm, kteří po-
máhají v této složité době ostatním. Můj dík patří
lékařům, sestrám a všem pracovníkům naší ne-
mocnice, pracovníkům otevřených prodejen, pra-
covníkům magistrátu a především těm, kteří jsou
v první linii a poskytují služby občanům, městské
policii za důslednou kontrolu dodržování naříze-
ní vlády, kraje a města, DDM Vikýř za šití a distri-
buci roušek a také všem bezejmenným šičkám,
ČČK a jeho dobrovolníkům za obětavost při zajišťo-
vání služeb pro osamělé a seniory, Centru sociál-
ních služeb (CSS) za aktivní spolupráci s magist-
rátem při péči o naše seniory, členům krizového
štábu za profesionální přístup, vietnamské komu-
nitě za dar ochranných pomůcek, ZŠ Liberecká
26, MŠ Hřbitovní a MŠ Nová Pasířská za zajištění
žáků a dětí, Diakonii ČCE a jejím pracovníkům za
aktivní spolupráci s CSS, Naději za spolupráci
s magistrátem, řidičům MHD, pracovníkům v odpa-

dovém hospodářství (SKS, s. r. o.), skupině 3D tis-
kem proti COVIDu-19 – Lbc kraj za darování ob-
ličejových štítů, našim jednotkám dobrovolných
hasičů za distribuci dezinfekce občanům, technic-
kým službám za úklid ve městě, krajské hygienic-
ké stanici a pobočce Jablonec nad Nisou za bez-
problémovou komunikaci, soukromým subjektům
za obstarávání nákupů a rozvoz jídla občanům
(např. EURO TAXI Jablonec, SUNDISK, s. r. o.)
a všem bezejmenným za nezištnou pomoc jiným.

Poděkování patří také hejtmanovi Libereckého
kraje a složkám krizového řízení za včasnou dis-
tribuci ochranných pomůcek a bezproblémovou
vzájemnou komunikaci.

Doporučuji seniorům a žádám je, aby využívali
pro své nákupy především jim vyhrazený čas od
8 do 10 hodin. 

Děkuji všem, kteří dodržují a respektují vydaná
nařízení, nosí roušky a chovají se v této složité do-
bě zodpovědně vůči sobě a ostatním. 

Přeji vám dobrou mysl, optimismus a hodně
zdraví.

Jiří Čeřovský, primátor

Jaro v Jablonci, foto Zbyněk Cincibus

Pohled do odběrového místa
v Jablonci nad Nisou. 
Foto Petra Hybnerová
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I přes nouzový stav fungovaly některé obchody,
zdravotnická zařízení a jednotky IZS, sociální
služby, ale i jablonecký magistrát. Nabízíme
vám náhled, jak šel čas v našem městě v době
nouzového stavu. 

24. 3. 2020
• Senioři sdružení pod hlavičkou Centra sociál-
ních služeb (CSS) se přidali k šití ochranných
roušek. Vyráběli je pro zaměstnance organizace
NADĚJE a pro osoby bez domova.

25. 3. 2020
• Druhý rouškovník se objevil v informačním
středisku v přízemí radnice. Roušku z něj si
mohli odnést všichni, komu scházela, a to v ote-
vírací době informačního střediska. Rouškovník
na radnici se objevil týden po tom v Domě dětí
a mládeže Vikýř. Obě místa fungovala nejen jako
výdejní, ale i sběrná pro případné přebytky.
Roušky, které na radnici a ve Vikýři vznikaly,
se dále distribuovaly také do ČČK, nemocnice
apod.
• Magistrát začal vyřizovat klienty, i když úřední
hodiny jsou zrušené. Občané se na jednotlivé a-
gendy mohou telefonicky objednávat, ne každý
však musí nakonec na úřad přijít osobně.
Nutnost návštěvy vyhodnocují vedoucí oddělení.
• V informačním středisku se začalo opět v nalé-
havých případech ověřovat. Vstup do střediska
byl pouze jednotlivě. 

26. 3. 2020
• Město oslovilo obchodní řetězce v Jablonci nad
Nisou a nabídlo jim dezinfekční tekutiny na oči-
stu rukou. Nabídky využily Lidl a Penny, od
města převzaly devět litrů dezinfekce na ruce. 

27. 3. 2020
• Jablonec zahájil kampaň Znáš svého souseda?
Cílem bylo najít lidi staré nebo hendikepované,
kteří nejsou schopní se o sebe postarat, a nabíd-

nout jim pomoc prostřednictvím ČČK. Na zákla-
dě kampaně se podařilo vyhledat dvě osoby. 

27. 3. 2020
• K pomoci se přihlásily také soukromé společ-
nosti – rozvážely nákupy nebo obědy. Některé
z nich spolupracovaly s ČČK. 

30. 3. 2020
• Povinnost nosit roušku mají i sluchově postiže-
ní lidé. Ta jim ale ztěžuje komunikaci – nemo-
hou odezírat. Proto nezisková organizace Tichý
svět, která spolupracuje také s jabloneckým ma-
gistrátem, připravila jednoduché tipy, jak se do-
mluvit. Na úřadě je k dispozici také Tichá linka,
která umožňuje propojení s tlumočníkem do
znakové řeči. Tato možnost je k dispozici nejen
v době nouzového stavu. 
• Město nabídlo pomoc firmám, v nichž pracov-
níci přichází do kontaktu s veřejností. Magistrát
věnoval dezinfekční prostředek na hygienu ru-
kou. Stačilo se ozvat, žadatel pak byl zařazený do
distribučního plánu. Kromě množství pro vlast-
ní potřeby rozdělil magistrát 100 litrů dle veli-
kosti do obcí v rámci ORP Jablonec nad Nisou
a 100 litrů předal místní pobočce Českého červe-
ného kříže.

1. 4. 2020 
• V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
magistrát u všech poplatkových povinností s da-
tem splatnosti od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 tole-
ruje pozdější úhradu do 30. 6. 2020 bez vyměře-
ní sankce. Zároveň doporučil upřednostňovat
bezhotovostní platby převodem z účtu. 
• Šedesát ochranných obličejových štítů předali
primátoru Jiřímu Čeřovskému zástupci skupiny
3D tiskem proti Covidu-19 – Liberecký kraj, Jan
Rychtárech a Michal Štíťák.
• 400 látkových roušek, 200 dezinfekčních gelů
a 50 dezinfekčních sprejů darovala město viet-
namská komunita. „Darovali jsme to městu rádi,

Jablonec je náš druhý domov, kterému rádi po-
můžeme,“ řekl Trung Tran.
• Téměř tři stovky balíčků, obsahujících látkovou
roušku a letáky s potřebnými telefonními čísly
i pokyny, jak roušku užívat a jak se chovat
v nouzovém stavu, distribuovalo město do domů
s byty zvláštního určení. Další roušky věnovalo
soukromému zařízení pro seniory Anavita v uli-
ci U Přehrady.
• Kromě roušek uvolnil magistrát také 21 litrů
dezinfekčního prostředku na ruce spolku Klára
pomáhá, který jej přerozdělil pečujícím osobám
starajícím se o nemocné členy rodiny. 

2. 4. 2020
• Platby nájmů v nebytových prostorách se od-
kládají do července, za městské byty nájemníci
zaplatí více od ledna 2021. 
• První vlna dezinfekce společných prostor v do-
mech pro seniory. Dezinfikovaly se všechny
chodby, kliky, výtahy a zábradlí na schodištích.

9. 4. 2020 
• Město nabídlo dezinfekci na ruce veřejnosti.
Rozdělovala se v hasičských zbrojnicích Jablo-
necké Paseky, Proseč a Kokonín. Lidé si museli
přinést vhodné nádobky. 
• Druhou vlnou dezinfekce společných prostor
prošly všechny domy pro seniory v Jablonci.
Velkou dezinfekci nechalo město provést také
v azylovém domě v ulici Za Plynárnou včetně
jednotlivých pokojů. 
• Krizový štáb města rozhodl zakoupit do domů
pro seniory dezinfekční rohože.
• Magistrát dostal dalších 150 obličejových štítů
od skupiny 3D tiskem proti COVID-19 Liberecký
kraj. Také druhá dodávka byla rozdělena mezi
pracovníky v první linii, to znamená, že těmito
maskami jsou vybavení městští strážníci, pra-
covníci v sociálních službách, zdravotníci, čle-
nové Českého červeného kříže a úředníci na
přepážkových pracovištích. 
• Materiální pomoc nabídlo město obcím v rám-
ci ORP. Většina z nich zásobená byla, problém
měl Josefův Důl s rukavicemi pro pracovníky
sociálních služeb. Mezi jednotlivé obce rozdělil
Jablonec zatím 422 litrů dezinfekce na ruce.

14. 4. 2020
• V úterý 14. a ve středu 15. dubna Jablonec roz-
děloval další část dezinfekce na ruce pro občany.
Tentokrát ji nabídl v centru města v bývalé ha-
sičské zbrojnici u sídla městské policie. Před
Velikonocemi vydalo město celkem 400 litrů
dezinfekčních prostředků. 

17. 4. 2020
• Od 20. dubna otevřel magistrát úřední dny.
Přesto se i nadále pracuje v omezeném režimu
vyplývajícím z nouzového stavu, který vláda vy-
hlásila 12. března. Omezený režim spočívá ve
zrušených úředních hodinách až do konce nou-
zového stavu, odbavováni budou pouze předem
objednaní klienti. Lidé si mohou sjednat schůz-
ku na úřadě v rozsahu úředních hodin platících
před vyhlášením nouzového stavu

20. 4. 2020
• S nastupujícím rozvolňováním vládních naří-
zení o omezeném pohybu osob se zvyšují také
nároky na městskou hromadnou dopravu. Roste
počet cestujících, obnovují se spoje MHD, proto
město začalo s dezinfekcí autobusových zastá-
vek, konkrétně laviček v čekárnách včetně tabulí
s jízdními řády. Dezinfikuje se postřikem s tý-
denní účinností. Po Jablonci jezdí tři týmy a kaž-
dý z nich se stará o jednu trasu zastávek. Celkem
tak pravidelně ošetří 72 čekáren ve městě.

27. 4. 2020
• Navýšil se počet spojů v pracovní dny z auto-
busového nádraží přes Vrkoslavice do Kokonína,
z autobusového nádraží na sídliště Šumava
k nádraží Jablonecké Paseky a na lince Žižkův
Vrch – Novoveská – Paseky.

(jn)

COVID-19 ovlivnil život
ve městě také v dubnu

Od 12. března žijí všichni zcela jinak, uzavřeněji. To je dáno nouzovým stavem,
který vyhlásila vláda, aby omezila šíření nového viru COVID-19. K datu 24. dubna
(uzávěrka čísla JM, které držíte v rukou) se v České republice provedlo 203 622 testů,
zjistilo se 7 188 nákaz, 2 186 lidé se uzdravili a 213 jich nemoci podlehlo. 
V jabloneckém okrese ke stejnému datu bylo 84 osob s pozitivním testem viru 
COVID-19, z toho bylo 22 v Jablonci n. N. 

Foto Jiří Endler
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Odběrové místo i u nemocnice ■ Situaci plně 
zvládáme 

Vážení spoluobčané,
již několik týdnů funguje jablo-

necká nemocnice, podobně jako
ostatní zdravotnická zařízení, v ne-
standardním režimu. Nastavili jsme
řadu opatření, kterými snižujeme
riziko přenosu infekce a zvyšujeme
ochranu jak hospitalizovaných pa-
cientů, tak nemocničního personálu.
Celkově situaci s řadou drobnějších
problémů zvládáme bez velkých
obtíží. 

Vzhledem k nařízení centrálních
orgánů máme i nadále vyčleněnou
lůžkovou kapacitu pro případné
zhoršení epidemiologické situace.
Za spolupráce s Hasičským zá-
chranným sborem Libereckého
kraje jsme v areálu nemocnice zří-
dili odběrové místo. Na několik týd-
nů se nám podařilo zásobovat se
potřebnými ochrannými pomůcka-
mi, a to i díky aktivitám jednotlivců.
Pro personál máme k dispozici do-
statek látkových roušek, na potřeb-
ných místech můžeme zaměstnan-
cům poskytnout i ochranné štíty
vyrobené na 3D tiskárnách. Za stá-
vajícího průběhu je situace v záso-
bování dobrá. Vzhledem k možné-
mu vývoji a případnému nárůstu
počtu infikovaných pacientů je však
šetření materiálem stále na místě. 

Rád bych ubezpečil všechny naše
pacienty, že jsme připraveni se o ně
postarat. Akutní péče je plně zajiš-
těna. Poloakutní péče rovněž, ze-
jména operativa a diagnostika onko-
logických pacientů. S ohledem na
relativně příznivý vývoj epidemio-
logické situace plánujeme v příš-
tích týdnech postupné rozšiřování
našeho provozu. „Restart“ péče
probíhá v koordinaci s ostatními
nemocnicemi v kraji. Žádáme ve-
řejnost, aby i v dalším období byla
trpělivá a postupovala dle pokynů
našich zaměstnanců, praktických
lékařů a informací na webových
stránkách naší nemocnice.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat za pochopení všem spoluobča-
nům i pacientům a za dosavadní
vstřícnou spolupráci zaměstnan-
cům nemocnice. Poděkování za po-
moc a podporu patří také našemu
zřizovateli, statutárnímu městu Jab-
lonec nad Nisou, Libereckému kraji,
kolegům v okolních nemocnicích
a dalších zdravotnických zařízeních,
praktickým i dětským lékařům.
V neposlední řadě oceňuji aktivity
větších či menších firem, sponzorů
i jednotlivců, kteří nás podporují
a snaží se ulehčit situaci. 

Přeji nám všem pevné zdraví
a hodně trpělivosti.

Vít Němeček, ředitel Nemocnice
Jablonec nad Nisou, p. o. 

Začátkem dubna zprovoznila jablonecká nemoc-
nice odběrové místo k testování veřejnosti na in-
fekci způsobenou virem COVID-19. 

Testováni jsou pouze zájemci, které doporučil prak-
tický lékař nebo epidemiolog a objednal jim v ne-
mocnici čas odběru.

Odběrové místo je v červeném stanu na parkovišti
u interního pavilonu v areálu jablonecké nemocnice.
Ke stanu se dá přímo přijet autem. „Denně jsme, na
základě doporučení od praktických lékařů či hygieni-
ků, odebírali 40–50 vzorků. Naštěstí byla velká větši-
na z nich negativní,“ říká tisková mluvčí jablonecké
nemocnice Petra Hybnerová.

Pokyny pro indikované zájemce
K odběru musíte mít:
• doporučení od praktického lékaře nebo epidemiologa
• objednaný čas, který vám lékař domluví telefonic-

ky v odběrovém místě
„Žádáme spoluobčany, kteří jdou k odběru, aby se

pohybovali pouze v tomto prostoru a nechodili nikde

jinde po areálu nemocnice. Chráníte tak naše pacienty
i personál. Děkujeme,“ prosí Jablonečany Hybnerová.

Výsledky vyšetření:
Po provedení odběru na COVID-19 je vzorek zpra-

cován v laboratoři mimo jabloneckou nemocnici.
Z kapacitních důvodů může doba od zpracování do
stanovení výsledku trvat i několik dnů. „Výsledek je
nejprve předán tomu, kdo odběr indikoval. Poté jsou
kontaktovaní testovaní jedinci,“ vysvětluje postup
mluvčí.

Z důvodů přetížení hlásí příslušná laboratoř pouze
pozitivní výsledky (nález infektu COVID-19), a to
odesílajícímu lékaři (praktický lékař, epidemiolog).

V případě pozitivního výsledku vás bude odesílající
lékař nebo pracovník hygienické stanice sám kontak-
tovat. „Prosíme, nevolejte si o výsledek testu sami.
Nevolejte ohledně zjištění výsledku do naší nemocni-
ce, ani svým praktickým lékařům či epidemiologovi.
Vyřizování telefonátů zatěžuje systém a zpomaluje
práci. Děkujeme za respektování uvedených pravi-
del,“ žádá testované Petra Hybnerová. (ph, end)

V Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., platí do
odvolání následující nezbytná preventivní a orga-
nizační opatření. Prioritou zůstává ochrana per-
sonálu i pacientů. 

1. S ohledem na relativně příznivý vývoj epidemi-
ologické situace plánujeme v příštích týdnech
POSTUPNÉ rozšiřování našeho provozu:
• pacienty objednané k plánovaným operačním výko-

nům se budeme snažit sami kontaktovat,
• z preventivních důvodů je i nadále nutné, aby náš

personál i pacienti dodržovali zvýšený hygienický
režim a další opatření,

• „restart“ péče probíhá v koordinaci s ostatními ne-
mocnicemi v kraji,

• důležité je, aby se na žádném místě v nemocnici ne-
kumuloval větší počet pacientů, byl zachován dosta-
tečný rozestup mezi nimi.

ŽÁDÁME VEŘEJNOST, ABY I V DALŠÍM OB-
DOBÍ BYLA TRPĚLIVÁ A POSTUPOVALA DLE
POKYNŮ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ I PRAKTIC-
KÝCH LÉKAŘŮ.
2. Na webu nemocnice zůstávají informace z jed-
notlivých oddělení včetně způsobu psaní receptů po-
mocí SMS pro chronické medikace. Informace zde
průběžně aktualizujeme. Žádáme veřejnost, aby pod-
le nich postupovala.
3. Nadále platí přísný ZÁKAZ NÁVŠTĚV. 
Otcové u porodu (resp. třetí osoby) jsou povoleny za
dodržení všech pravidel, která jsou uvedena na webu
nemocnice.
4. Omezeny jsou i nadále vstupy do nemocnice.
Všichni příchozí se podrobí vstupní kontrole. 

5. Žádáme všechny pacienty vstupující do areálu či
budovy naší nemocnice, aby měli ústa a nos zakry-
té rouškou či respirátorem bez filtračního otvoru
(tento druh respirátoru chrání pouze jeho uživatele,
nikoli okolí), případně, aby si tento druh respirátoru
zakryli rouškou. 
6. Nemocniční restaurace je pro veřejnost uzavřena.
7. Nemocniční LÉKÁRNA je pro veřejnost otevřena.
Každý musí projít kontrolou u vchodu. Osoby s rizi-
kem COVID-19 nebudou vpuštěny. 
8. Odběrové místo – testováni jsou pouze zájemci,
které doporučil praktický lékař nebo epidemiolog. 
9. I nadále platí pravidla, při kterých žádáme, abys-
te nenavštěvovali pohotovost v naší nemocnici:
• byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu s riziko-

vou osobou – osoba s prokázanou pozitivitou CO-
VID-19, osoba s nařízenou karanténou, osoba na-
vrátivší se ze zahraničí, řidiči cestující do zahraničí,
pendleři a další,

• v posledních 14 dnech jste se vrátil/a ze zahraničí,
• máte příznaky infekce Covid-19 (teplota, suchý ka-

šel, produktivní kašel, dušnost, bolesti svalů, bolesti
hlavy, ztráta čichu, ztráta chuti, bolesti v krku, rý-
ma, průjmové onemocnění, neobvyklá únava).

V případě vážnějších zdravotních potíží je akutní pé-
če za zvýšených hygienických opatření zajištěna.

Děkujeme za dosavadní vstřícný přístup, trpělivost
a vzájemnou ohleduplnost. 

Výše uvedená pravidla jsou platná od pondělí 27. 4.
V průběhu května se mohou měnit.

Podrobnější a aktuální informace sledujte na
www.nemjbc.cz v sekci Epidemiologická situace.

Zdravotnický personál 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení 

jablonecké nemocnice, foto archiv Nemocnice Jablonec n. N.

Foto archiv MMJN

■ Protiepidemická opatření
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Jak se budou uvolňovat vládní opatření

27. dubna 2020 se otevřou:
• provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických

informačních center), pokud nejsou v nákup-
ních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provo-
zoven, které se budou otevírat v dalších eta-
pách);

• autoškoly;
• posilovny a fitness centra bez využití zázemí

(sprchy, šatny) – provozovatelů dostanou hy-
gienický manuál (dezinfekce prostor, omeze-
ní maximálního počtu cvičících na metr čtve-
reční, používání roušek);

• zoologické, botanické a dendrologické zahra-
dy, přístupné nebudou vnitřní prostory pavi-
lonů;

• knihovny;
• vysoké školy pro všechny studenty;
• za určitých podmínek mohou lázně začít při-

jímat pacienty. Ministerstvo zdravotnictví to
povolilo mimořádným opatřením, pravidla, za
jakých mohou začít nabírat pacienty, ale za-
tím neupřesnilo (ke dni 24. 4.).

Povolení neplatí pro:
• provozovny v nákupních centrech nad 5 000 m2

bez samostatného vchodu z venku;  
• holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry,

solária, kosmetické, masérské, regenerační
nebo rekondiční služby, provozování živnosti,
při níž je porušována integrita kůže (tetování,
piercing);

• kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky
s výjimkou prodeje bez konzumace v prodej-
ně a prodeje s konzumací přes výdejní okén-
ko;

• restaurace, hospody, bufety s výjimkou prode-
je přes výdejní okénko;  

• školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajo-
vé okénko mimo provozovnu;

• zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro
veřejnost.

Církevní obřady se mohou konat pro skupi-
ny do 15 osob, a to: 
• v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru

apod.) účastníci dodržují minimální rozestu-
py dva metry mezi sebou – s výjimkou členů
domácnosti;

• účastníci bohoslužby si před vstupem do bo-
hoslužebného prostoru povinně dezinfikují

ruce a mají zakryté dýchací cesty (nos, ústa)
kromě okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře
Páně;

• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení
pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdob-
né obřady;

• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před za-
čátkem bohoslužby, před podáváním Eucha-
ristie/Večeře Páně a po něm;

• délka bohoslužby se při zachování liturgic-
kých předpisů zbytečně neprodlužuje;

• bohoslužebný prostor se poté řádně vyvětrá
a dezinfikují se kontaktní plochy (kliky, lavice
apod.);

• je omezen přístup věřících do dalších míst
v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor.

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otev-
řené pro osobní modlitbu a individuální du-
chovní péči.

11. května 2020
• otevřou se všechny zbylé provozovny v ná-

kupních centrech i tyto mimo ně nad 2 500 m2;
• letní zahrádky restaurací, hospod, kaváren

nebo vinoték s prodejem přes výdejní okénko;
• holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry,

kosmetické, masérské, regenerační nebo re-
kondiční služby;

• galerie a výstavní síně;

• venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů;
• do normálního režimu se vrátí tréninky profe-

sionálních sportovců bez přístupu veřejnosti;
• k výuce budou moci nastoupit studenti závě-

rečných ročníků středních škol, konzervatoří
a vyšších odborných škol – výhradně pro úče-
ly přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky
a absolutoria;

• začne individuální výuka na základních umě-
leckých školách a jazykových školách s prá-
vem státní jazykové zkoušky;

• povolí se prezenční výuka ve školách při dět-
ských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech.

25. května 2020 se otevřou:
• restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinoté-

ky, pivotéky v celém rozsahu, tedy vnitřní
prostory;

• hotely, venkovní kempy a další ubytovací za-
řízení (včetně jejich restaurací a kaváren);

• dosud nepovolené taxislužby
• živnosti, při kterých je porušována integrita

kůže (tetování, piercing);
• divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní akti-

vity za přesně definovaných podmínek;
• kulturní, společenské a sportovní akce (počet

osob bude specifikován);
• zotavovací akce apod. pro děti do 15 let, tedy

např. i tábory;
• další opatření včetně cestovního ruchu;
• svatby za specifických hygienických podmí-

nek;
• zoologické, botanické a dendrologické zahra-

dy včetně vnitřních prostor.
• školy pro mladší žáky. Výuka na prvním stup-

ni přitom bude omezena doporučením, aby se
v jedné skupině učilo pouze patnáct dětí bez
možnosti průběžně složení skupiny měnit.
Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek
má rozhodnout v hodině učitel, povinně je bu-
dou žáci nosit ve společných prostorách škol.

Po 1. červnu 
• ministerstvo školství počítá s prvními matu-

ritními zkouškami; 
• odehrají se přijímací zkoušky na střední ško-

ly;
• formou třídních hodin či konzultací by se do

škol mohli v posledním měsíci školního roku
vrátit i žáci druhého stupně základních škol
a středoškoláci – netýká se to studentů po-
sledních ročníků.

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života, který bude uváděný do praxe za předpokladu, že
se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Ve čtvrtek 23. dubna vláda původní harmonogram rozvolňování opatření po týdnu změnila,
a tak se většina provozoven otevře o dva týdny dříve. Přehled, který vám nabízíme, vznikl v pátek 24. dubna, proto se některé úda-
je mohou ještě měnit. Platí však, že všechna rozvolňování budou probíhat za dodržení přesně stanovených podmínek. 

Infoservis COVID-19
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

Magistrát města distribuoval do škol dezinfekce.
S rozvozem pomáhala také dobrovolnice Lenka. 
Foto Stanislav Říha
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Provoz MHD od pondělí 27. 4. do odvolání
V Jablonci nad Nisou od pondělí 27. 4. 2020
dochází k úpravě provozu MHD. Rozšiřuje
se počet spojů na Vrkoslavice, do Kokonína,
na Žižkův Vrch, na sídliště Šumava a do Jab-
loneckých Pasek.

Rozsah provozu od pondělí 27. 4. 2020

Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bed-
řichov) – v pracovní dny interval 30 minut do
8.20 hod., dále interval 60 minut (odjezdy
z Rychnova 51. minutu, odjezdy z Janova 50.
minutu). Odjezdy z Bedřichova 41. minutu v in-
tervalu 60–120 minut. O víkendu na lince č. 101
interval 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 hod.

Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – rozšíře-
ný sobotní provoz (v pracovní od 5.00 hod. do
8.00 hod. a od 14.00 hod. do 17.00 hod. interval
30 minut) a dále interval 60 minut, o víkendu
od 8.00 hod. 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 (Kokonín – Autobusové nádraží
– Ostrý roh) – v pracovní dny v provozu od 8.30
do 19.00 hod. (do 17.00 hod. všechny spoje až do
Kokonína, dále jen na Ostrý roh), v intervalu 60
minut. Spoj v 13.29 hod. z Kokonína je prodlou-
žen do Rýnovic, průmyslové zóny, z Rýnovic
odjíždí ve 14.27 hod., o víkendu v provozu od
8.30 do 18.00 hod. v úseku Autobusové nádraží
– Ostrý roh.

Linka č. 114 (Nádraží Jablonecké Paseky –
centrum – Horní Proseč) – v provozu v pracov-
ní dny od 5.00 hod. po celý den interval 60 mi-

nut (do 17.30 hod. do Pasek), dále jen v úseku
Autobusové nádraží – Horní Proseč, o víkendu
od 7.00 hod. v úseku Autobusové nádraží –
Horní Proseč.

Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pra-
covní dny zajištěn spoj 4.52 hod. Pražská –
Rychnov a 5.05 hod. Rychnov – Paseky. Spoje
odjíždí o 10 minut dříve oproti standardnímu
jízdnímu řádu, a dále spoje s odjezdy z Autobu-
sového nádraží do Rychnova. 14.24, 15.30
a 16.31 hod. a z Rychnova na Autobusové nád-
raží: 15.15, 16.15 a 17.15 hod.

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

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 au-
tobusů bez zakrytých úst a nosu. Zakrytí mů-
že být i provizorní. Pokud nemáte roušku,
můžete použít šálu, šátek či nákrčník.

Děkujeme za pochopení
Jablonecká dopravní, a. s. 

Do autobusů v Jablonci byly naistalovány dávkovače
dezinfekce. Foto archiv Busline

Opravy komunikací 
Údržbu komunikací po zimní sezóně zaháji-
lo statutární město Jablonec nad Nisou
opravami ulic, které slouží jako objízdné tra-
sy kvůli uzavírkám křižovatek Rádelský
mlýn nebo Budovatelů–Poštovní. 

Oddělení správy komunikací letos hospodaří
s částkou 19 milionů korun. „Hotová je první
fáze oprav v tzv. obrazcích, během které se nám
podařilo opravit ulice sloužící jako objízdné
trasy pro uzavírku jabloneckého ramene křižo-
vatky Rádelský mlýn, ale i pro uzavírku křižo-
vatky Budovatelů–Poštovní,“ upozorňuje vedou-
cí oddělení správy komunikací Martin Černý.
Vyspravené tak jsou ulice Belgická, Riegrova
a Ladova. „Dále se bude standardně pokračovat
údržbou komunikací I. a II. tříd a těch, po kte-
rých vedou linky městské hromadné dopravy,“
dodává Černý. V současné chvíli technické služby
provádějí údržbu vozovek např. v ulicích Palac-
kého, Rýnovická, Na Roli a budeme pokračovat
dále do Mšena. Dále se velkoplošné opravy bu-
dou provádět třeba v ulicích Korálková, Podlesí
či Školní,“ připomíná vedoucí oddělení správy
komunikací jabloneckého magistrátu. Kromě
komunikací dostane kompletně nový povrch
také kupříkladu chodník podél části ulice
Prosečské nebo Mechové.

Úsporná ledková světla
Oddělení správy komunikací po skončení
jarního úklidu začne pracovat na obnově vo-
dorovného dopravního značení. Pokračovat
se bude také ve výměně starého osvětlení za
moderní a úsporná ledková světla. 

I tady se však musí šetřit, proto se plánovaná
pětimilionová částka musela snížit na miliony
tři. Nově však bude nasvícená hodně dopravně
zatížení kruhová křižovatka ulic Rýnovická –
Tovární – Želivského nebo křižovatka ulic La-
dova – Belgická – Československé armády. Bez-
pečnost silničního provozu, zvláště pak chodců,
zvýší také nově nasvícené přechody. Čtyři takové

se v Jablonci objeví také díky Nadaci Jablotron.
„Ta poskytla příspěvek ve výši 68 595 korun,
který město využije k nasvětlení přechodů pro
chodce v ulici Palackého, a to dva na křižovat-
ce s ulicí Riegrova, ve Mšeně u domu pro seni-
ory a v ulici Ladova na křižovatce s ulicí
Jezdecká. Místa jsme vybrali po dohodě se zá-
stupci nadace a konzultaci se správcem veřej-
ného osvětlení, technickými službami,“ vysvět-
luje Martin Černý.

Okružní křižovatka Ostrý roh
V pondělí 4. května bude zahájena výstavba
plánované okružní křižovatky na Ostrém
rohu v ulicích Palackého – Želivského –
Janovská – Čs. armády. 

„Křižovatka se zde bude uzavírat na etapy,
průjezdná bude vždy jedním jízdním pruhem,“
připomíná náměstek Petr Roubíček s tím, že
hotovo by mělo být letos v září. 

Demolice budov, které přestavbě překážely,
byla provedena již v roce 2017. Nová křižovatka
by měla na tepně z Jablonce do Bedřichova být
hotova nejpozději v říjnu letošního roku. 

„Staveniště okružní křižovatky Ostrý roh se
předává zhotoviteli (Metrostav) 4. května. Dle
smlouvy má zhotovitel lhůtu na provedení stav-
by 150 dní. Pokud se nevyskytnou komplikace
v průběhu stavby, které jsou v tuto chvílí ne-
známé, tak dílo bude hotovo k 1. říjnu 2020,“ ří-
ká Milan Kouřil, náměstek primátora statutár-
ního města. 

Opravy inženýrských sítí
Ani opatření související s nákazou koronavi-
ru nezastavila stavby ve městě. V Jablonci je
momentálně rozpracováno šest staveb. 

Nejčastěji zmiňované jsou ve městě dvě velké
rekonstrukce – v únoru začala ta v ulici V Aleji,
v polovině března pak loni odložená, rozsáhlá
rekonstrukce sítí a povrchů v ulicích Poštovní
a Budovatelů. U obou je uzavírka úplná. „V Aleji
prochází rekonstrukcí vodovod a kanalizace.

Poté oddělení investiční výstavby zrekonstruuje
vozovku, chodníky, veřejné osvětlení a vysadí
novou zeleň. Výsledkem stavby bude také lega-
lizace maximálně možného počtu parkovacích
míst. Pro dopravu bude ulice V Aleji po etapách
zcela uzavřená do letošního listopadu,“ vysvět-
luje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.
V ulicích Poštovní a Budovatelů se rekonstruuje
vedení plynu, vodovod i splašková kanalizace,
město buduje novou dešťovou kanalizaci.
„Plánujeme také stavbu retenční nádrže, obnove-
né budou komunikace i chodníky včetně veřej-
ného osvětlení. Výstavba je náročná na koordi-
naci a vyžádala si velké objížďky, protože ulice
Poštovní a Budovatelů a posléze oblast Anen-
ského náměstí, až se stavba posune, budou až
do října uzavřené,“ dodává Roubíček. 

Vedení plynu se rekonstruuje také v uzavřené
ulici Uhelná i v částečně uzavřené ulici Ja-
novská, v níž budou dělníci ještě v květnu. Stále
je částečně uzavřena ulice Březová od ulice
V Luzích až po ulici Na Šumavě. „Částečná uza-
vírka tohoto úseku potrvá do konce května. 

Od 1. května bude zahájena II. etapa rekon-
strukce plynu od ulice Na Šumavě až po ulici
Jeronýmova včetně. Vedou se však jednání
o obráceném směru či realizaci z obou konců.
V tomto úseku se také předpokládá částečná
uzavírka. Od června do října by se ulice Bře-
zová měla uzavřít úplně, protože se k rekon-
strukci plynu přidá ještě rekonstrukce vodovo-
du a kanalizace,“ uvádí Pavel Sluka, vedoucí
oddělení investiční výstavby.

Do června potrvá likvidace havárie a rekon-
strukce plynovodu při částečné uzavírce v uli-
cích Vodní a Havlíčkova. 

Od května do září bude úplně uzavřená ulice
Turnovská kvůli přeložce vodovodu, do října
pak počítá s úplnou uzavírkou rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v ulici U Starého buku
nebo rekonstrukce vodovodu v ulici Sněhová. 

(jn/end)

Dopravní omezení ve městě
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Centrum Kašpar pomáhá hledat zaměstnání
Centrum Kašpar pomáhá lidem i v nelehké
chvíli spojené s koronavirovou pandemií.
Již 15 let zvyšuje šanci uchazečů na trhu
práce. 

Pomáhá těm, kteří si nové zaměstnání hledají
nebo současné chtějí změnit. 

„Každý má jiné potřeby a možnosti, mnozí
musí při hledání práce brát ohled na svůj zdra-
votní stav nebo sladění práce a rodinného živo-
ta. Někteří se zas ocitají v situaci, kdy tápou, ja-
kou profesní cestou se vydat,“ říká Michaela
Němcová z centra.

Pracovní poradkyně Centra Kašpar pomáhají
se zvládnutím těchto i jiných životních situací.
Poradí vám, jak zacílit životopisem a moti-
vačním dopisem na pracovní pozici, připraví
vás na výběrové řízení, dozvíte se o možnos-
tech rekvalifikačních kurzů a jiné užitečné in-
formace. 

„Kontaktovat nás můžete kdykoli na telefon-
ním čísle 737 212 919 nebo e-mailem porad-
na@centrum-kaspar.cz. Bližší informace najde-
te na webu www.centrum-kaspar.cz,“ zmiňuje
kontakty Němcová. 

(end)

Děkujeme (nejen) pečovatelkám
Diakonie se každý měsíc postará zhruba
o padesát seniorů a osob se zdravotním po-
stižením v Jablonci nad Nisou. A platí to
i nadále, v této náročné době. S důsledným
dodržováním všech preventivních opatření
a profesních postupů. Ba co víc, máme posilu!

Usnesením vlády je činnost některých služeb
pozastavena. „Klub Kruháč nebo aktivizační
služby pro rodiny s dětmi nyní nemůžou po-
skytovat své služby. Nezbývá nám nic jiného,
než poskytnout alespoň podporu po telefonu,
e-mailu nebo na sociálních sítích,“ říká ředitelka
jablonecké Diakonie ČCE Michaela Albrechtová
a dodává: „Kolegové nám opravdu nezahálí. Pod-
porují nelehkou práci pečovatelek a chodí přímo
do domácností našich klientů. Přinesou nákup,
odnesou odpadky, pomůžou vstát z postele,
umyjí nádobí, ale i toaletu, když je to třeba.“

Klienti si v tomto čase více než kdy jindy uvě-
domuji, jak je práce v pečovatelské službě ná-
ročná a nesmírně potřebná. Pro klienty Diako-
nie jsou jejich zaměstnanci mnohdy jediným

spojením se světem za oknem. Nejsou přeci
vždy přímo nemocní, jen už potřebují podporu
někoho druhého. A to jak praktickou, tak i uklid-
ňující slovo a osobní setkání.

„Chtěla bych touto cestou moc poděkovat
všem, kdo se na péči o naše potřebné podílejí.
Všichni pracovníci v sociálních službách, so-
ciální pracovníci i koordinátoři služeb si za-
slouží hlubokou úctu a obdiv,“ pomyslně sme-
ká před kolegy Albrechtová a dodává: „Děkuji
také za výbornou spolupráci a podporu statu-
tárnímu městu Jablonec nad Nisou, Nadaci Ka-
rel Komárek, Petru Beitlovi, kolegům z Centra
sociálních služeb i Českému červenému kříži.
Společně to zvládneme.“ 

Informace také na www.dekujemepecovatel-
kam.cz. Bezplatná krizová linka Diakonie: 800
567 567. 

(ma, end)

Protože pomáhat je normální
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Jablonec nad Nisou od počátku nouzového
stavu zajišťuje na Jablonecku a Semilsku po-
moc osobám starším, osamělým a chronicky
nemocným.

„Když se nás zeptalo město Jablonec, zda mů-
žeme zajistit pomoc, byla to samozřejmost, pro-
tože pomáhat je naše poslání. Druhý den se
ozval i Liberecký kraj, zda bychom zvládli více,
my řekli samozřejmě, že to dáme. A tak máme
na starosti nejen Jablonec nad Nisou, ale
i okresy Jablonec nad Nisou a Semily,“ říká ře-
ditelka oblastního spolku v Jablonci Kateřina
Havlová.

Kromě vlastních členů se do práce zapojili
noví zájemci, dobrovolníci, kteří se hlásili
a chtěli pomáhat. „Ke konci dubna jich bylo
přes jednoduchou on-line registraci více než tři
stovky a já jsem vděčná, že se stále hlásí noví.
Právě oni jsou pomocníky, které vysíláme na
nákupy, opravit nefungující televizi, vyvenčit
psa, přinést léky…“ neskrývá radost z jejich

práce Havlová. Ta by byla ráda, pokud někteří
zůstanou a stanou se součástí týmu ČČK
Jablonec, neboť jejich nadšení a chuť pomáhat
nabíjí i všechny ostatní. „Kromě dobrovolníků
pomáhají také firmy, a to jak materiálně, tak fi-
nančně. Zkrátka se začaly dít z mého pohledu
úžasné, téměř nepředstavitelné věci. Každý,
kdo chce pomoci, si našel vlastní cestu, proto
víme, že celá tato situace okolo koronaviru má
i pozitivní stránku,“ myslí si ředitelka.

Mezitím přímo na Červeném kříži vzniklo
úžasné propojení členů Vodní záchranné služby
Jablonec, Oblastního spolku ČČK a se Skauty
a díky této spolupráci funguje Krizové centrum
hovorů s telefonními linkami 602 503 705 a 601
386 447 pro Jablonecko a zároveň Dobrocentrum
Jablonec. „V provozu jsme každý všední den od
8 do 18 hodin, jeden den o víkendu pak patří
generálnímu úklidu a dezinfekci celé budovy,
aut, praní a dezinfekci špinavého prádla a růz-
ným kancelářským pracím, které se nestihnou
v průběhu týdne,“ vysvětluje Havlová.

Za 34 dnů od počátku nouzového stavu a otev-
ření Dobrocentra a centra krizových linek ČČK
odsloužili členové a zaměstnanci 3 256 hodin
a vyřídili 1 632 telefonátů. Do týdne byla v pro-
vozu i krizová linka pro Semilsko 602 376 529
a Dobrocentrum Semily.

Dobrovolníci zajišťují mimo jiné dovoz obědů
a nákupy potravin, drogerie a dalších důleži-
tých věcí. „Nákupy mají svá pravidla, nejezdí-
me po slevových akcích a nákup zásob musí být
přiměřený. Pomůžeme se sehnáním léků od
praktických lékařů našich klientů i jejich vy-
zvednutím, ale i s nezbytnými drobnými prace-
mi a opravami v domácnosti. Dále také s ošet-
řením mazlíčků a spolupracujeme i s útulkem

v Lučanech,“ nastiňuje rozsáhlou činnost Hav-
lová.

Úkolem všech je pomoc v základních činnos-
tech člověka, se kterými si nedokáže poradit
a možná se zdají být banální, ale ve výsledku
pomohou udržet psychický, potažmo zdravotní
stav v přijatelné kondici. „Máme tým Vyslechni
a promluv, jehož členy jsou duchovní, psycho-
terapeutka, krizoví interventi i dobrovolníci. Ti
všichni jsou schopni naslouchat,“ zmiňuje dal-
ší službu ředitelka ČCK. 

Za necelé dva měsíce na Jablonecku, Želez-
nobrodsku a Semilsku dobrovolníci pod „kříd-
ly“ ČČK ušili, přijali a vydali přes 10 tisíc rou-
šek. „Těší mě, že si začínáme všímat lidí okolo
sebe, ptáme se na potřeby ostatních, více spolu
mluvíme. Jen je škoda, že se vždy musí stát ně-
co zásadního, abychom v sobě tohle naše vnitř-
ní světlo zažehli. Přeji nám všem, aby toto svět-
lo nezhaslo s ukončením nouzového stavu. Je
hezké pozorovat lidi usmívat se a pomáhat si,“
uzavírá Kateřina Havlová. 

(kh, end)

Foto archiv Centrum Kašpar

Foto archiv Diakonie

Foto archiv ČČK Jablonec n. N. Foto archiv ČČK Jablonec n. N.
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Naděje neumírá ani v době koronaviru
Je všude, i když ho nikde nechtějí, proto ne-
zbývá než se bránit! Samozřejmě všichni víme,
o čem je řeč. Koronavirus, COVID 19 – po-
strach současné doby. 

Je to již téměř měsíc, co jsme rekapitulovali si-
tuaci v azylovém domě Naděje v ulici Za Ply-
nárnou, kde se téměř ze dne na den musel ra-
dikálně změnit režim všech služeb. „Museli
jsme nastavit naši pomoc tak, abychom zabrá-
nili případnému rozšiřování nákazy na mini-
mum. Nutno ale říci, že za tu dobu se toho také
hodně změnilo. V současné době disponujeme
dostatečnou zásobou ochranných roušek, po-
třebným množstvím dezinfekcí na ruce i povr-
chy, dům prošel profi plošnou dezinfekcí, byla
uzavřena darovací smlouva na dovoz 30 obědů
pro klienty denně. Získali jsme tolik vzácné
bezkontaktní teploměry, abychom lépe kontro-
lovali zdraví klientů i zaměstnanců. Od Potra-
vinové banky pravidelně odebíráme trvanlivé
potraviny, které distribuujeme v pravidelných
intervalech do terénu,“ říká Milena Havrdová,
oblastní ředitelka centra Naděje.

Přihlásila se také řada firem a dobrovolníků
z řad občanů, kteří Naději pomáhají a chtějí po-
máhat.

„Zaměstnanci cítí více než kdy jindy únavu
a stres, ale s pochopením a láskou plní přání
klientů, snaží se šířit osvětu a nabádat klienty,
aby situaci nebrali na lehkou váhu. Zároveň se
ale snaží zachovat si dobrou náladu a nadhled
nad celou situací, aby se nešířila panika,“ infor-
muje ředitelka

A jaká je ale nálada u klientů, kteří v tuto do-
bu byli již zvyklí na své obvyklé volné pochůz-

ky městem a neustálý kontakt s okolím? „V tuto
dobu mnozí z nich byli zvyklí opouštět volně
objekt, někteří se do něj v době teplých jarních
dní už ani nevraceli. V současné době je v do-
mě téměř 40 klientů, nejmladšímu je 27 a nej-
staršímu 77 let. Je třeba zdůraznit, že někteří
z nich se dostali do těžké životní situace ne
svou vinou, ale prostě měli smůlu, nebo něco
v životě nezvládli. Je dobře, že i naše společnost

si pomalu zvyká na skutečnost, že bezdomo-
vectví existuje, je potřeba těmto lidem poskyt-
nout pomoc a dát jim šanci znovu začít,“ vy-
světluje Jiří Hána, sociální pracovník, a dodává:
„Hned před domem se zastavím s naší dlouho-
letou klientkou Věrkou. Říká mi, že má pro
strach uděláno a s ,chřipkou‘ si ví rady, protože
u doktora s ní nikdy nebyla, má na to speciální
recept. Dále hovořím s bratry Láďou a Pepou,
oba mi říkají, že omezení vydrží, že se nedá nic
dělat. A že by si přáli, až to všechno pomine,
udělat velký táborák a s kytarou a písničkami
přivítat opět tolik očekávanou svobodu.“

Další klienti vyprávějí, že zcela netradičně
u stolů kreslí, vyplňují křížovky a další doplňo-
vačky, které baví a bystří rozum. Tato činnost je
u klientů velmi oblíbená a pomáhá uvolňovat
atmosféru. „Obrázky visí na nástěnce a na jed-
nom z nich čtu povzbudivou větu: ,Nuda a ko-
ronavirus nás nedostanou‘. Další z aktivit je
sledování filmů různých žánrů, některé jsou
s biblickou tematikou, vyprávějí o Velikono-
cích, když už nemohla být tradičně pořádaná
Velikonoční bohoslužba s barvením vajíček
a pečením jidášů. Velká pozornost je věnována
úklidu společných prostor a okolí zařízení,“
zmiňuje aktivity klientů Havrdová.

„Na závěr bychom chtěli všem popřát hodně
zdraví a trpělivosti v této nesnadné době.
Děkujeme také všem, kteří nás podporují a po-
máhají nám. Snad si lépe uvědomíme cenu ži-
vota a přehodnotíme, co je a není důležité.
Možná, že se nám potom bude lépe hledat ces-
ta jednoho k druhému. A to by bylo moc fajn,“
uzavírá ředitelka.

(mh/end)

Stále v nouzovém stavu, ale naplno
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Ni-
sou (CSS) poskytuje v nouzovém stavu pečo-
vatelskou službu 107 uživatelům. Kolektiv
pečovatelek se zmenšil o ty, které jsou ne-
mocné nebo doma s dětmi. Přesto kromě
koupelí ve středisku osobní hygieny omezily
rozsah služeb jen nepatrně.

Nákupy a nezbytné pochůzky zajišťuje CSS i uži-
vatelům, kteří nemají tyto úkony nasmlouvané.
Noví uživatelé se zatím v nouzovém stavu ne-
přijímají.

Odlehčovací službu (OS) v objektu Novoves-
ká 5 využívají aktuálně tři uživatelé, kterým se
dvakrát denně měří teplota a sledují se další
příznaky. „U jednoho z nich jsme při naměření
zvýšené teploty zajistili ve spolupráci s KHS
testování, které bylo negativní. Každý uživatel
má k dispozici dezinfekci rukou a pochopitelně
své roušky,“ říká Naďa Jozífková, ředitelka
Centra sociálních služeb. Uživatelé z odlehčo-
vací služby zůstávájí i přes zákaz návštěv díky
videohovorům v kontaktu se svými blízkými.

„Pro odlehčovací služby byly vyčleněné oddě-
lené prostory, kdyby byl někdo podezřelý na
onemocnění COVID-19,“ doplňuje ředitelka.
Osoby, které se běžně podílí na provozu OS,
mají omezený vstup na nezbytně nutnou dobu. 

CSS zpřísnilo hygienické postupy. Například
po nástupu personálu na pracovní směnu je
nařízeno důsledné mytí rukou po dobu 40 sec.
až po předloktí nebo je doporučená sprcha.

„Od 14. dubna probíhá testování pracovníků
na přítomnost COVID-19. Stanovily se pracovní
týmy a upravují se jejich směny. Kontakt mezi
kolegy je minimální. Došlo k omezení střídání
pečovatelek z terénu s pečovatelkami z odleh-
čovací služby. Pracovníci v přímé péči nevyuží-
vají MHD, pro cestu z práce a do práce jsme za-

jistili svoz. Všichni zaměstnanci si denně měří
teplotu, sledují svůj zdravotní stav a dbají na
přísná hygienická pravidla,“ zmiňuje pravidla,
která byla zavedena v souvislosti s aktuální si-
tuací, Jozífková. 

Organizace má rovněž připravené krizové
plány, ve kterých je počítáno s výpadkem perso-
nálu. „Jsou zpracováné postupy pro zastupová-
ní našich pracovníků kolegy z jiné služby nebo
dobrovolníky. Máme uzavřenou dohodu o vý-
pomoci s Diakonií Jablonec nad Nisou a Českým
červeným křížem. Stejně tak jsou stanovená jas-
ná pravidla pro pracovníky v přímé péči, kteří
by museli pečovat o uživatele v karanténě. Snad
nebude potřeba je použít,“ doufá ředitelka.

Kvůli izolaci seniorů, kteří byli zvyklí se set-
kávat v klubech nebo ve spolkovém domě, při-
stoupilo CSS k nabídce on-line aktivit. 

„Denně probíhá komunikace prostřednictvím
e-mailu, týdně se uskuteční na 80 telefonických
hovorů. Tím se seniorům poskytuje podpora
a předávají se i užitečné rady, úkoly na trénování
paměti a další zajímavosti, např. z české historie.
Samozřejmostí jsou všechny důležité informace
a telefonní čísla,“ vysvětluje Naďa Jozífková.

Veškerou péči tedy zvládá CSS i v náročných
podmínkách a v personální krizi a doufá, že do-
držováním přísných hygienických postupů se
podaří zamezit průniku nákazy do zařízení. 

(mj)

Foto CSS

Foto Milena Havrdová
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Virus zasáhl do průběhu jarního úklidu
Kvůli vládním opatřením souvisejícím s pan-
demií koronaviru musel Jablonec nad Nisou
upravit technologický postup jarního úkli-
du. Město je rozdělené na 11 zón, které se po-
stupně uklízí.

„V harmonogramu úklidu jsme museli zohlednit
nouzový stav i z něj plynoucí fakt, že některá
pracoviště omezila provoz a lidé jsou doma,
proto je zvláště na sídlištích více zaparkova-
ných vozů. A tak jsou na čištění nasazené pouze
samosběrné vozy a pracovníci s ručním nářa-
dím, neumísťuje se dopravní značení vyzývající
k přeparkování nebo jeho zákazu,“ vysvětluje
Milan Kouřil, ekonomický náměstek Jablonce
nad Nisou s tím, že mytí tlakovou vodou pro-
běhne dle potřeby až po ukončení vládních
opatření a omezení. 

Lokality, ve kterých není tak husté parkování,
se čistí standardně jako v předchozích letech,
včetně předchozího umisťování přenosného
dopravního značení. „Odtahy ani sankce jsme
po dobu nouzového stavu neuplatňovali,“ dodá-
vá Kouřil. 

Jarní úklid postupoval od středu města, přes
okolí přehrady, ulici Palackého a na Proseč.
Poté se technika a pracovníci s ručními nástro-
ji přesunuli na sídliště Šumava a do Jablo-
neckých Pasek, odkud směřovali do Rýnovic,
Lukášova a Mšena. Další lokalitou bylo okolí
nemocnice a Vrchlického sadů, následovat bu-
dou Vrkoslavice s Dobrou Vodou a Kokonínem,
poté sídliště Žižkův vrch a Na Vršku. Jarní
úklid se zakonči na Bártlově vrchu a v oblasti
Novoveské. 

Jarní úklid začal v Jablonci na konci března.
Ruční úklid, tzv. předmetání, se provádělo
v centru a kolem přehrady už od pondělí 16.
března. Problémem byly třeba papírové kapes-
níky, které lidé neodhazovali do odpadních ná-

dob, ale na zem, nebo je nechávali v nákupních
košících.

„Předmetáním jsme chtěli snížit prašnost
v ovzduší, neboť máme samosběry s technolo-
gií na likvidaci částic menších než PM 10 (par-
ticulate matter*). Tyto částice prachu jsou volně
unášeny vzduchem a na sobě mohou nést i vi-
ry způsobující onemocnění COVID-19. Čištění
města samosběry, zvláště sídlišť a centra, pova-
žujeme v této době za velmi důležité a potřeb-
né,“ dodává ředitel TSJ Milan Nožička.

Úklid komunikací ve městě, který zahrnuje
tzv. předmetání, strojové i ruční čištění ulic,
chodníků a uličních vpustí, je naplánován na
devět týdnů. 

Práci ztěžuje současná zdravotní situace
a s ní spojená opatření. Přesto se uklízí nejen uli-
ce a chodníky, ale i zelené plochy. „Jarní úklid
představuje zejména hrabání travnatých ploch,
které na chvíli zastavilo nepříznivé počasí,
a úklid odpadků. Začíná se vždy v parcích a na
zelených plochách v centru a postupuje se hvěz-
dicovitě směrem k okrajům města,“ vysvětluje
Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné zele-
ně. 

Přítomnost hrozby šíření koronaviru COVID-
19 klade důraz na opravdu úzkostlivou hygienu

a správné nakládání s použitými osobními
ochrannými pomůckami v domácnostech a na
veřejných místech. 

„Buďte k sobě ohleduplní a nikdy nezanechá-
vejte osobní použité ochranné pomůcky, jako
jsou roušky, rukavice nebo například jednorá-
zové kapesníky v nákupních košících, mimo
odpadové nádoby, na veřejných prostranstvích
a v přírodě. Můžete tím ohrozit zdraví pracovní-
ků, kteří zajišťují úklid a svoz odpadu,“ apeluje
na občany a jejich chování Kamila Skřítková,
vedoucí oddělení správy místního hospodářství
a dodává: „Doma vložte použité ochranné po-
můcky do plastového pytle o tloušťce minimál-
ně 0,2 mm nebo do dvou tenčích pytlů, pevně
zavažte a povrch svrchního pytle vydezinfikuj-
te. Takto zabezpečené pytle vhoďte pouze a jen
do černé popelnice na směsný komunální od-
pad. V žádném případě pytle neodkládejte mi-
mo kontejnery.“ Po manipulaci s odpady je pak
vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou. 

* PM, neboli Particulate Matter, je systém fungu-
jící na principu zachytávání pevných částic na
porézním materiálu poloprůchodných kanálků
filtru.

(jn)

■ Jablonečané radikálně uklízí své domácnosti

Ve čtvrtek 16. dubna přistavil Jablonec na 23 stanovišť kontejnery na velkobjemový odpad. V pátek ráno se kontejnery začaly svážet.
Lidé však i okolo nich odložili tolik odpadu, že stanoviště se uklízela ještě následující týden. „Odhadem SKS musela mimo kontejnery odvézt o 15 tun
odpadu více, což vyjde městskou pokladnu zhruba na 34 tisíc korun navíc k částce za vlastní svoz velkoobjemového odpadu,“ komentuje situaci jab-
lonecký ekonomický náměstek Milan Kouřil. O velikonočním víkendu svezla SKS mimo běžné termíny 15 tun opadu a ten velkoobjemový mohli
Jablonečané odkládat do přistavených kontejnerů už 2. dubna. Od úterý 14. dubna je v běžném provozu sběrný dvůr na Proseči, otevřená jsou také
sběrná místa v ulicích Želivského a Belgické.

Foto 5 x archiv MMJN

Jarní úklid v ulicích
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Pět stovek nových kompostérů pro Jablonec
Statutární město Jablonec nad Nisou žádá
o evropskou dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na pořízení 500 komposté-
rů v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč. V případě
úspěchu by město mohlo získat necelých
1,6 mil. korun, ze svého rozpočtu by se podí-
lelo 277 tisíci korunami. 

Díky podobnému projektu – Kompostéry pro
občany města Jablonec nad Nisou – pořídilo
město už před dvěma lety 1 200 domácích kom-
postérů a štěpkovač dřevní hmoty. 

„Kompostéry byly občanům zapůjčeny na zá-
kladě smlouvy o výpůjčce na minimální dobu
pěti let, jakmile skončí udržitelnost dotačního
projektu, přejdou do jejich vlastnictví,“ říká ve-
doucí oddělení dotací Iveta Habadová s tím, že
zájem byl tehdy tak velký, že město připravilo

jeho pokračování. „V případě přidělení dotace
proběhne jeho realizace v roce 2021.“ Celkem
by se mělo jednat o 500 kompostérů, z nichž
300 bude o objemu 1 tis. litrů a 200 o objemu
600 l. „Ve spolupráci s oddělením školství byly
osloveny i mateřské a základní školy, z nichž
některé projevily zájem,“ dodává Habadová.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo
122. výzvu Operačního programu Životní pro-
středí i na podporovanou aktivitu Předcházení
vzniku komunálních odpadů. Žádost o dotaci
na projekt Pořízení dalších kompostérů pro
město Jablonec nad Nisou a Analýzu potenciá-
lu produkce odpadů v zájmové oblasti a mate-
riálových toků připravilo oddělení dotací ve
spolupráci s oddělením správy místního hospo-
dářství Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

(jn)

Nakládání s odpadem v nouzovém stavu
Statutární město Jablonec nad Nisou upo-
zorňuje občany, aby byli opatrní při zachá-
zení s odpadem v době nouzového stavu
a karantény. To má svá zvláštní pravidla,
protože odpad může být zdrojem přenosu
infekce. 

„Důležité je, aby Jablonečané dbali na maxi-
mální míru ochrany a osobní hygienu při na-
kládání s odpady. Použité roušky, rukavice
a kapesníčky ukládali do plastového pytle, kte-
rý po uzavření vhodili do směsného komunál-
ního odpadu. V žádném případě nesmí takové
předměty vhazovat do tříděného sběru,“ upo-
zorňuje Barnora Šnytrová z oddělení veřejné
zeleně. 

Žádné odpady se nesmí odkládat mimo kon-
tejnery a popelnice.

„Pokud nejste nakaženi ani v nařízené ka-
ranténě, nakládejte se svými odpady jako

doposud, třiďte odpady tak, jak jste zvyklí,“
žádá Šnytrová.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ!
Hrozil by přenos infekce. „Jste-li v karanténě,
odkládejte veškeré odpady do pevného plasto-
vého pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel
pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekč-
ním prostředkem. Poté jej můžete odložit do
popelnic a kontejnerů na směsný odpad,“ upo-
zorňuje pracovnice magistrátu.

Občané by měli také minimalizovat celkový
objem a množství odpadů, které není v součas-
né době nutné produkovat.

„Žádáme všechny, aby se chovali zodpovědně
nejen sami k sobě a svému okolí, ale také
ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládá-
ní s odpady,“ uzavírá Barbora Šnytrová.

Více informací naleznete na internetových
stránkách města. (end)

Květnové svozy bioodpadu
Květnové svozy bioodpadu se uskuteční v so-
botu 2., 16. a 30. května 2020. Velkoobjemové
kontejnery budou přistaveny vždy na 10 mís-
tech dle níže uvedeného rozpisu. 

Upozorňujeme občany, že z důvodu zavede-
ných opatření proti šíření epidemie je nutné
přistupovat ke kontejnerům jednotlivě a použí-
vat ochrannou roušku. Doporučujeme všem,
aby za současné situace co největší množství
rostlinného materiálu kompostovali na vlastní
zahradě.

Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude zde možné odložit bioodpad ži-
vočišného původu. Prosíme občany, kteří přive-
zou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem. V platnosti zůstává možnost odložení
neomezeného množství bioodpadu na sběr-
ných dvorech (Proseč, Dalešická, Belgická, Že-
livského) pro občany města zdarma.

Svoz bioodpadu 2. 5. 2020
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

9.30–12.00
Skelná × Zlatá 10.00–12.40
Žitná (u heliportu) 10.30–13.20
Zemědělská × Na Stráni 11.00–14.00

Panenská × Družstevní 11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Jindřichovská (u parčíku) 13.00–15.15
1. máje × Hluboká 13.40–15.40
Arbesova × Sněhová 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 16. 5. 2020
M. Švabinského (u kontejnerů) 9.00–11.20
Sportovní × K Rybárně 9.30–12.00

V Nivách × Na Výsluní 10.00–12.40
Střelecká × Hvězdná 10.30–13.20
Vrchlického sady 11.00–14.00
Rýnovice (u kostela) 11.40–14.25
V Luzích × Krátká 12.20–14.50
Korálková (u kontejnerů) 13.00–15.15
Nerudova × Panenská 13.40–15.40
Turistická × Severní 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 30. 5. 2020
Ke Starému buku × Turistická 9.00–11.20
Oblouková × Revoluční 9.30–12.00
Lesní × Pod Hájem 10.00–12.40
Korejská × Opletalova 10.30–13.20
Lučanská × Zahradní (u parku) 11.00–14.00
Letní × Požární 11.40–14.25
Ještědská × Pasířská 12.20–14.50
Mlýnská × Pasecká 13.00–15.15
Smetanova × Mánesova 13.40–15.40
Arbesova u ZŠ 14.20–16.00

Projekt „Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci
nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životního pro-
středí“.

Ilustrační foto EKOKOM

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Návštěva pobočky jen v nutných 
případech
S ohledem na stávající epidemiologickou situa-
ci vyzývá Úřad práce ČR – Krajská pobočka ÚP
ČR v Liberci, Kontaktní pracoviště Jablonec
nad Nisou občany, aby zvážili osobní návštěvu
pracovišť ÚP ČR – stále platí do skončení vy-
hlášeného nouzového stavu. Pokud osobní
návštěva není nezbytně nutná, doporučujeme
především telefonickou a e-mailovou komuni-
kací s úřadem. Veškeré formuláře jsou k dispo-
zici zde: www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Příspěvek na bydlení a přídavek na dítě
Vláda ČR navrhla dočasnou změnu zákona
o státní sociální podpoře, v níž by byla pro 2.
čtvrtletí 2020 zrušena povinnost dokládat příj-
my a náklady na bydlení pro příspěvek na byd-

lení, přídavek na dítě. ÚP ČR bude primárně
vycházet z údajů, které má k dispozici. Dávky
pro čtvrtletí duben, květen, červen tak budou
automaticky vyplaceny ve stejné výši jako za
minulé čtvrtletí (leden, únor, březen).

Žádáme vás tedy, abyste do schválení tohoto
návrhu vyčkali. V tuto chvíli jejich dokládání
není nutné, nechoďte tedy osobně na pracoviš-
tě úřadu práce! 

O dalších krocích vás budeme informovat.
Aktuální info naleznete na webových stránkách
www.uradprace.cz/web/cz/jablonec-nad-nisou

Antivirus – podpora zaměstnanosti
V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na
úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady
mezd půjde jednoduše. Program ochrany za-
městnanosti Antivirus má pomoci firmám ochrá-

nit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím
Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplace-
né prostředky. Toto opatření pomůže zaměstna-
vatelům lépe zvládnout současnou situaci,
a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.
Příjem žádostí o podporu zaměstnanosti z pro-
gramu Antivirus byl zahájen 6. 4. 2020. Po-
dávání žádostí je plně elektronizované, odkaz
na rozhraní je zveřejněn na webu MPSV.
www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Je třeba věnovat pozornost vydané tiskové
zprávě ÚP ČR dne 9. 4. 2020: 10 nejčastějších
chyb žadatelů v programu Antivirus. Odkaz:
www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/
09_04_2020_TZ+-antivirus_chyby_AKTUALI-
ZACE+pro+ÚP+ČR.pdf/4f4795f4-7726-476d-
7af2-e1d377f23d9a

(red)

■ Informace z úřadu práce

Jak se magistrát utkal s nouzovým stavem
Nouzový stav vláda vyhlásila 12. března 2020,
16. března magistrát úplně zrušil úřední ho-
diny a pracovat se začalo ve zcela novém
a zcela neznámém režimu. Jak ta práce pro-
bíhala a jak se dařilo vyřizovat klienty, na to
jsme se zeptali tajemníka Marka Řeháčka a ve-
doucího správního odboru Petra Karlovského. 

M. Řeháček: 
Provoz jsme museli omezit, ale magist-
rát přesto fungoval

„V prvních dnech nouzového stavu, kdy byl
jablonecký magistrát pouze částečně vybaven
ochrannými prostředky, jsme museli zásadním
způsobem omezit provoz a styk s veřejností.
V souladu s nařízeními vlády a opatřeními mi-
nisterstva zdravotnictví jsme se snažili provoz
úřadu sice upravit tak, aby byla přítomna pou-
ze nejnutnější část personálu, ale zároveň aby-
chom byli schopni zajistit vyřízení bezodklad-
ných záležitostí obyvatelům, mezi něž patřilo
mj. poskytování roušek,“ říká Marek Řeháček
a pokračuje: „Úřední hodiny byly sice do odvo-
lání zrušeny, ale i tak magistrát fungoval na
telefonické objednávky, jejichž cílem bylo za-
bránit shlukování občanů v čekárnách. I v tom
nejsložitějším období jsme tak odbavili důleži-
té záležitosti stovek občanů. Kolegové, zejména
na přepážkách, si za to zaslouží velký dík,“ říká
šéf úřadu. 

Podle jeho slov se však každý den nouzového
stavu hromadily stovky nevyřízených záležitostí,
a proto bylo rozhodnuto – opět v souladu s opat-
řeními ministerstva zdravotnictví a po vybavení
pracovišť ochrannými pomůckami – od pondě-
lí 20. dubna otevřít všechna pracoviště magist-
rátu v rozsahu původních úředních hodin.

„Stále však platí, že občané se na konkrétní
agendu objednávají telefonicky na určitý čas
tak, aby se nám veřejnost před úřadem či v če-
kárnách neshromažďovala. Toto opatření bude
platit až do ukončení nouzového stavu,“ uzaví-
rá tajemník Řeháček s tím, že dle jeho osobní-
ho názoru v období nouzového stavu nešlo jen
o to zařídit fungování úřadu pro bezodkladné
vyřízení záležitosti občanů. „Velká část pracov-
níků byla a stále je zapojena do organizace kri-
zového řízení. Pro veřejnost je viditelná zejmé-
na distribuce roušek a dezinfekce občanům.
V prvních dnech se však řešila samotná organi-
zace práce úřadu, školských zařízení, pečova-
telské služby, městské policie. A to vše při ne-
dostatku ochranných pomůcek, které se taktéž
na úřadě přímo vyráběly,“ připomíná Řeháček. 

Jablonec byl jedním z prvních velkých úřadů
v kraji, který pomůcky pro potřeby své i veřej-
nosti rychle zajistil v dostatečném množství,
a proto si mohl dovolit velice záhy odbavovat

i větší počet požadavků veřejnosti v podstatně
širším rozsahu, než bylo oněch jinde obvyklých
šest hodin týdně v pondělí a ve středu. „Už ny-
ní pracovníci úřadu aktivně připravují návrhy
řešení následků krizového období, kdy se oče-
kávají dopady zejména do městského rozpočtu.
Mám osobní profesní zkušenost s poslední vel-
kou krizí při povodních v roce 2010 a mohu si
snad dovolit i takové první pocitové srovnání:
současné období nouzového stavu je podstatně
náročnější na organizaci práce úřadu, na kreati-
vitu a schopnost improvizovat, na psychiku za-
městnanců. I když se míra ohrožení nedá srov-
návat se zdravotníky či složkami IZS, jsou pro
mne i kolegové v krizovém štábu a za přepáž-
kami úřadu hrdiny těchto dní,“ říká tajemník
magistrátu Marek Řeháček.

P. Karlovský: 
Jen v dubnu jsme i v nouzovém stavu
obsloužili 1 000 klientů

Agendy odboru správního od vyhlášení nou-
zového stavu fungují v omezeném, nicméně
maximálně vstřícném režimu obsluhy klientů
v plném rozsahu úředních hodin, avšak na zá-
kladě telefonické objednávky. „Jen za duben
jsme obsloužili více než 1 000 klientů. I v nej-
bližší době bude stále nutné dodržovat nezbyt-
né provozní úpravy vynucené hygienickými
opatřeními v souvislosti s koronavirovou pan-
demií a do konce nouzového stavu se klienti
budou muset telefonicky objednat tak, aby se
minimalizoval jejich vzájemný osobní kontakt
u přepážek. Od května bude pro vybrané úkony
oddělení správních a dopravně-správních agend
opět v provozu obvyklý systém elektronického
objednávání klientů přes internet prostřednic-
tvím webových stránek města,“ vysvětluje ve-
doucí odboru správního Petr Karlovský, podle
kterého k hladkému průběhu i počtu odbave-
ných klientů výrazně přispívá zásadní upřed-
nostnění elektronických či písemných podání
a telefonických kontaktů. „Občané by měli vyři-
zovat pouze nezbytné, naléhavé a neodkladné
záležitosti,“ připomíná Karlovský a za odbor
správní děkuje všem klientům za pochopení
mimořádných opatření a přeje, v mezích sou-
časných možností, úspěšné vyřízení všech po-
třebných záležitostí. 

Nezbytně naléhavé a neodkladné záležitosti:
Matrika (narození, uzavírání manželství, úmrtí) 
• agenda narození je vyřizována převážně píse-

mnou formou ve spolupráci s jabloneckou po-
rodnicí;

• agenda úmrtí je vyřizována převážně píse-
mnou formou ve spolupráci s pohřebními
ústavy;

• agendu uzavírání manželství (svatební obřady)
postihla omezující opatření nejvíce. Po doho-
dě se snoubenci se obřady přesouvají na jiný
vhodný termín a termíny svateb se vypisují
dle jejich požadavků. Svatby se nyní konají
s účastí maximálně 10 osob včetně oddávající-
ho a matrikářky. Toto opatření platí do 8. červ-
na, kdy pravděpodobně dojde k dalšímu roz-
volnění a rozšíření počtu účastníků svatební-
ho obřadu na 50 osob. 

Oddělení správních agend (občanské průka-
zy, cestovní doklady, evidence obyvatel, trvalé
pobyty) 
• vyřizujte především akutní záležitosti, např.

ztráty občanského průkazu, změny trvalého
pobytu;

• vyzvedávejte a přebírejte doklady již hotové, kvů-
li omezenému provozu dosud nevyzvednuté;

• odložte žádosti o první občanské průkazy i vý-
měny za propadlé - dočasně jsou i nadále platné; 

• odložte žádosti o cestovní doklady bez kon-
krétního důvodu k vycestování (za prací, rodi-
nou, atp.).

Oddělení dopravně správních agend (eviden-
ce řidičů, registr vozidel, zkoušky řidičů):
• otevřené jsou dvě přepážky na obou agendách,

proto nelze vyloučit, že se mohou klienti na-
vzájem na chodbě potkávat. Je tedy nezbytné
dodržovat veškerá současně platná opatření,
zvláště dvoumetrové odstupy; 

• k plynulému odbavení registru vozidel význam-
ně přispějí řádně vyplněné žádosti.

Živnostenský úřad 
• některé žádosti lze po předchozí domluvě ak-

ceptovat též formou prostého e-mailu (přeru-
šení, pokračování, provozovna, zrušení živ-
nostenského oprávnění) – viz webové stránky
https://www.rzp.cz/elpod.html 

• aktuální informace týkající se opatření na po-
moc podnikatelům a živnostníkům („přímá
podpora a ošetřovné OSVČ“, „kurzarbeit“) lze
získat na webových stránkách ministerstva
průmyslu a obchodu – https://www.mpo.cz/.
Zde je možné nalézt i odpovědi na nejčastější
dotazy. 

Současná jednotná úřední doba 
odboru správního, Komenského 8

Pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Úterý 8.00–12.00 a 13.00–14.00 hod.
Středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod. 
Čtvrtek 8.00–12.00 a 13.00–14.00 hod.
Pátek 8.00–12.00 a 13.00–14.00 hod.
Úřední soboty jsou do odvolání zrušeny.

Informace jsou platné k datu uzávěrky JM 
(24. 4. 2020). 
Aktuální znění jsou na www.mestojablonec.cz.
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Randovka pomáhá uchazečům z 9. tříd ZŠ
V těchto dnech prožívá celý svět jedno z nej-
těžších období za desítky let. Deváťáky čeká
navíc velká změna v podobě nástupu na
střední školu. 

Branou k té vysněné jsou ale přijímací zkouš-
ky, u kterých zatím není jasné, kdy budou.
Navíc místo obvyklých dvou pokusů budou mít
uchazeči na prokázání svých znalostí pouze po-
kus jediný.

„Napadlo nás, jak bychom mohli pomoci. Při-
pravili jsme pro žáky 9. tříd pravidelnou online
přípravu na přijímací zkoušky z českého jazy-
ka a matematiky, a to formou živých videopře-
nosů,“ říká Petr Koutek, zástupce ředitele Gym-
názia Dr. Randy.

Opakovací kurzy matematiky probíhají pra-
videlně v pondělí a středu, českého jazyka pak

v úterý a čtvrtek, vždy od 18.00 hodin. „V prů-
běhu lekcí procházíme postupně všechna pod-
statná témata, která se v testech v uplynulých
letech objevila,“ shrnula Ivana Kabelová, lek-
torka češtiny.

„Uchazeči si kromě živých přenosů mohou
své znalosti ověřit i formou úloh k procvičení,
které naleznou v Google učebně kurzu,“ dodá-
vá Tereza Hofrichterová, která s deváťáky pro-
cvičuje matematiku.

Do přípravných kurzů se může přihlásit kdo-
koliv. Stačí zadat webovou adresu https://
randovka.cz/pripravka, nebo použít QR kód
a vyplnit registrační formulář. 

Pokud nebude vyčerpána kapacita kurzu, za-
šle škola uchazeči pozvánku.

(end)

Tereza Hofrichterová s deváťáky 
procvičuje matematiku. Foto archiv GyRa

Zápis do MŠ v mimořádném režimu
Pro školní rok 2020/2021 se zápis do mateř-
ských škol vzhledem k aktuální situaci a o-
patření MŠMT uskuteční bez osobní přítom-
nosti dětí a pokud možno i bez osobní pří-
tomnosti zákonných zástupců. Vzhledem
k mimořádné situaci prosíme zákonné zá-
stupce o dodržování pokynů stanovených
ředitelkou MŠ.

Zápis bude probíhat ve třech fázích:
I. fáze – vydávání žádostí
II. fáze – sběr vyplněných žádostí v MŠ (zápis)
III. fáze – vyhodnocování žádostí – zveřejnění
výsledků zápisu

Obecné informace
Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním
roce se týká dětí narozených do 31. 8. 2015.

Statutární město Jablonec nad Nisou má pro
všechny MŠ stanoven jeden školský obvod, kte-
rým je celé území města.

Podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka ma-
teřské školy v kritériích, které zveřejňuje s po-
drobnějšími informacemi na webových strán-
kách MŠ.

Formulář žádosti
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
do jednotlivých mateřských škol je ke stažení
nejpozději od 27. 4. 2020 na webových strán-
kách MŠ.

Listinná podoba žádosti: zákonní zástupci,
kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně,
si mohou vyzvednout žádost v termínu po
předchozí telefonické domluvě v příslušné ma-
teřské škole. Termín a dobu osobního vyzved-
nutí žádosti v MŠ si zákonný zástupce předem
dohodne s vedením MŠ tak, aby nedocházelo
k vyšší koncentraci a k pohybu osob v prosto-
rách MŠ.

Co bude potřebovat zákonný zástupce
k zápisu:
1. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žá-
dost o přijetí + povinné přílohy:
2. Rodný list dítěte (prostá kopie)
3. Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., vydané obvodním pediatrem (dítě,
které k 31. 8. 2020 dovrší pěti let, potvrzení
o proočkování nedokládá). V případě, že není
možné k žádosti ke dni podání doložit potvrzení
o očkování, připojí zákonný zástupce k žádosti:
čestné prohlášení o očkování, kopii očkovacího
průkazu dítěte. Tyto doklady nenahrazují po-
tvrzení o očkování. Z tohoto důvodu doloží
zákonný zástupce nejpozději do 5. 6. 2020

správnímu orgánu (příslušné MŠ) potvrzení
o očkování (viz výše).
4. V případě podání žádosti do speciálních tříd
je nutné k žádosti doložit doporučení školského
poradenského zařízení.
5. Cizinci, kteří nejsou občany státu EU, doloží
kopii povolení k dlouhodobému pobytu (při po-
bytu na území ČR delším než 90 dnů).

Termíny a způsoby podání žádostí – sběr
vyplněných žádostí
A) Podání žádosti bez osobní přítomnosti zá-
konného zástupce:

žádost o přijetí v dané mateřské škole zákon-
ný zástupce odevzdá spolu s povinnými přílo-
hami v termínu od 11. 5. 2020 od 8.00 hodin do
15. 5. 2020 do 12.00 hodin jedním z těchto způ-
sobů:

– datovou schránkou (DS), pokud ji jako fy-
zická osoba mají zřízenou

– e-mailem s uznávaným elektronickým pod-
pisem

– e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu (nutné přijít do 5 dnů podepsat)

– poštou na adresu MŠ
B) Podání žádostí s osobní přítomností zá-
konného zástupce (bez dítěte):

vyplněnou přihlášku je možné v nutných
a odůvodněných případech osobně doručit do
příslušné MŠ v termínu určeném příslušnou
MŠ po předchozí telefonické domluvě dle časo-
vého harmonogramu stanoveného ředitelkou
dané MŠ. V tomto případě je povolena účast
pouze zákonného zástupce bez dítěte za dodr-
žení nařízených hygienických pravidel.

Po 15. 5. 2020 až do ukončení správního říze-
ní nebudou přijímány další žádosti.

Přidělení registračního čísla
Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní
řízení a přidělí registrační číslo, pod kterým bu-
de dítě vedeno při správním řízení. Registrační
číslo bude využito při zveřejnění výsledků při-
jímacího řízení.

Při osobním doručení žádosti sdělí ředitelka
MŠ zákonnému zástupci registrační číslo na
místě.

V ostatních případech bude ředitelka MŠ
kontaktovat zákonného zástupce e-mailem ne-
bo DS, kde potvrdí přijetí žádosti a sdělí regist-
rační číslo.

V případě zaslání registračního čísla e-mai-
lem, je zákonný zástupce povinen potvrdit ředi-
telce MŠ jeho přijetí.

Vyhodnocování žádostí
V období od 16. 5. 2020 do 7. 6. 2020 bude pro-
bíhat vyhodnocování žádostí, kontrola správ-
nosti údajů, případné odstranění nedostatků
a dokládání chybějících dokumentů.

V den stanovený příslušnou MŠ bude umož-
něno zákonným zástupcům dle § 36 odst. 3 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před vydáním roz-
hodnutí.

Zveřejnění výsledků zápisu
V pondělí 8. 6. 2020 od 12.00 hodin ředitelky
MŠ na svých webových stránkách a na veřejně
přístupném místě zveřejní veřejnou listinou
v anonymizované podobě pod registračními
čísly seznam přijatých dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle
ředitelka MŠ rozhodnutí o nepřijetí poštou do
vlastních rukou. 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat od-
volání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky
příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm
Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je
pouze formální přezkoumání postupu ředitelky
MŠ, zda rozhodla podle předem stanovených
kritérií. 

Doporučujeme sledovat weby jednotlivých
mateřských škol. Zde naleznete k zápisu
bližší informace, formuláře ke stažení, krité-
ria a také možné změny v organizaci zápisu
jednotlivých MŠ.

(ap)Ilustrační foto Graphis
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Kdy se otevřou základní a mateřské školy?
Statutární město Jablonec nad Nisou je zři-
zovatelem devíti základních a 14 mateř-
ských škol. Vláda zavřela základní školy
11. března, od 16. 3. jsou uzavřené v Jablonci
také školy mateřské. 

Nařízením hejtmana o vykonávání péče o děti
a mládež za nouzového stavu jsou v Jablonci
pověřené ZŠ v Liberecké 26, MŠ v Nové Pa-
sířské (předtím ve Hřbitovní), MŠ v ulicích
Jugoslávská a Tichá. Kdy se školská zařízení
otevřou všechna, záleží na vydání metodiky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT).

„MŠMT v posledních dnech intenzivně spo-
lupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a e-
pidemiology ohledně uvolňování mimořádných
opatření v oblasti školství coby součásti celko-

vého uvolňovacího scénáře. Návrat do škol
v omezeném režimu se bude týkat zejména
těch, kteří budou v letošním roce skládat státní,
bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či
absolutorium. Do škol se pak budou moci na
dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů
základních škol. Pro ostatní, včetně žáků někte-
rých speciálních škol, zůstanou školy do konce
tohoto školního roku v převážném rozsahu u-
zavřeny,“ říká oficiální tisková zpráva MŠMT,
podle které ministerstvo do konce dubna zve-
řejní manuál s upřesněním hygienických a dal-
ších podmínek pro postupné otevírání škol, let-
ních táborů a zájmových kroužků.

Od 11. května bude podle ministerstva možná
individuální výuka v základních uměleckých
a jazykových školách, od 25. května bude mož-
né otevřít I. stupně základních škol, kde by se

děti učily formou školních skupin. Účast žáků
však nebude povinná. Doporučený počet ve
školní skupině je 15, nebude možné jej navýšit
ani měnit, školní družiny, kluby ani zájmové
kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny ne-
budou. 

„S rozhodnutím o otevření mateřských škol
čekáme na ministerskou metodiku. Předpo-
kládáme však, že bychom je otevřeli nejpozději
s datem otevření škol základních, tedy 25. květ-
na. Nejbližším uvažovaným termínem otevření
mateřských škol je však už 11. květen 2020,“ ří-
ká náměstek primátora David Mánek s tím, že
nyní město školská zařízení vybavuje potřeb-
nými ochrannými prostředky – rouškami pro
učitele a dezinfekcí na ruce do tříd. 

(jn)

Platby nájmů v nebytových prostorách
Jablonečtí radní na svém pravidelném zase-
dání ve čtvrtek 2. dubna rozhodli odložit
splatnost nájemného v nebytových prosto-
rách, a to tak, že nájemné za duben, květen,
červen a červenec bude splatné do 31. čer-
vence 2020.

„Schválením odkladu neříkáme, že pokud
nájemce bude chtít platit pravidelně měsíčně,
tak že nesmí. Jen nabízíme možnost odkladu
a uklidnění současné nejistoty mezi podnikate-
li,“ říká ekonomický náměstek Jablonce Milan
Kouřil. 

Splatnost dubnového, květnového, červnové-
ho a červencového nájmu si tak mohou odložit
nájemci prostor a objektů pronajatých k sociál-
ním účelům, zájmové spolky, nájemci s omeze-
ným provozem v nouzovém stavu nebo ti, kteří
museli kvůli vládním nařízením provozovny u-
zavřít, městské organizace. 

Dalším vstřícným krokem města je odklad
zvýšení nájemného za městské byty, které
schválila rada města v únoru. O 20 % se mělo
u smluvních vztahů uzavřených na dobu neur-
čitou zvyšovat od 1. července. Novým rozhod-
nutím radních se zvýšení nájemného v měst-
ských bytech posouvá na 1. leden 2021. 

Jablonec tvoří finanční rezervy
V březnu schválili radní vytvoření rezervy na
restriktivní opatření ve výši 120 mil. korun
a pětimilionovou rezervu na krizové situace.
Náměstek pro ekonomiku měl zajistit jejich
naplnění.

V současné chvíli se rezervu na restriktivní
opatření zatím podařilo naplnit do výše 113 841
tis. Kč. „Se společnostmi města budeme dále
jednat a požádáme správní a dozorčí rady, aby
se společně s řediteli společností podílely na
vytvoření úsporných opatření,“ vysvětluje ná-
městek jabloneckého primátora pro ekonomi-
ku Milan Kouřil a dodává, že pětimilionová re-
zerva na krizové situace je naplněná snížením
městských rezerv. „Čtyři miliony jsme čerpali

z klasické rezervy, jeden milion jsme pak ode-
brali z dvoumilionové rezervy na participativní
rozpočet.“

V reálném rozpočtu 2020 jsou už zahrnuté
úspory po březnové redukci spojů MHD.
S ohledem na vyhlášený nouzový stav a očeká-
vané závažné výpadky příjmů městského roz-
počtu omezil Jablonec výplatu dotací a darů.
„Zrušením či snížením prostředků poskytova-
ných žadatelům v rámci dotačních programů,
individuálních dotací a peněžitých darů se
město snaží stabilizovat svůj rozpočet. Výjim-
kou mohou být dotace a peněžité dary souvise-
jící s nouzovým stavem, například náklady na
humanitární pomoc,“ říká vedoucí odboru eko-
nomiky Renata Vítová. 

Jablonečtí radní svým rozhodnutím pozasta-
vili uzavírání smluv s žadateli, kteří už měli do-
taci či dar schválený, nebo administraci žádo-
stí. „Netýká se to však smluv uzavíraných
v rámci Programu podpory výstavby technické
infrastruktury 2019 a Programu obnovy měst-
ské památkové zóny 2019,“ připomíná Vítová.
Jednat se bude také s příjemci již zasmluvně-
ných dotací a darů o redukci jejich výše.

Tržiště otevřelo trhovcům i veřejnosti 
Od pátku 24. dubna se otevřelo opět tržiště
u autobusového nádraží v Jablonci nad
Nisou. Lidé si tak mohou ve zpřísněných
podmínkách nakoupit čerstvé zboží od far-
mářů.

Podle doporučení ministerstva zdravotnictví
prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně ur-
čené k bezprostřední konzumaci a zakázaná je
možnost ochutnávky. Technické služby, které
tržiště provozují, rozmístily stánky v patřičných
vzdálenostech dvou metrů. „U každého prodej-
ního místa zajistíme dezinfekční prostředky na
ruce. Prodejci musí mít roušky a rukavice, zá-
kazníci musí také dodržovat dvoumetrové roze-

stupy a chránit si dýchací cesty,“ říká Lucie
Holubová z Technických služeb Jablonec. 

Tržiště u jabloneckého autobusového nádraží
je otevřené v úterý a pátek od 6 do 14 hodin,
v sobotu pak od 6 do 13 hodin. 

U přehrady zprovozněno pět toalet 
Ve zkušebním provozu se od čtvrtka 23. dubna
otevřelo pět veřejných toalet okolo přehrady
Mšeno. Zavřené zůstanou ty na Tajvanu
a buňka U prutu, která je určená k likvidaci. 

Technické služby Jablonec nad Nisou toalety
vybavily zásobníky na dezinfekci, aby WC mo-
hla být otevřena. „V provozu jsou ve všední dny
vždy od 12 do 18 hodin, o víkendech a svátcích
od 12 do 20 hodin,“ upozorňuje Lucie Holubová
z TSJ a nabádá občany, aby dbali na hygienu
a lahvičky z dezinfekčními prostředky z WC
neodnášeli. Pracovníci technických služeb bu-
dou záchody pravidelně uklízet. 

Cyklohlídky vyrazily do terénu
Kolem jablonecké přehrady je opět možné
potkat strážníky na kolech. První cyklohlíd-
ka vyjela v Jablonci nad Nisou před Veliko-
nocemi. 

„Stejně jako v loňském roce se budou věno-
vat prioritně okolí jablonecké přehrady. Ale pro-
tože jsou v současnosti vybaveni i dvojicí elek-
trokol, mohou rozšířit perimetr svojí činnosti
i do vzdálenějších koutů Jablonce nad Nisou.
Počítají především s častějšími kontrolami Rý-
novic, Žižkova Vrchu, Srnčího dolu, Prosečs-
kého hřebenu a Vrkoslavic,“ říká ředitel Městs-
ké policie Jablonec nad Nisou Roman Šípek.
Aktuálně se strážníci věnují především dodržo-
vání všech platných omezení na základě vlád-
ních nařízení a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

„Drtivou většinu prohřešků nyní řešíme do-
mluvou. Lidé se chovají vstřícně a výtku přijí-
mají,“ konstatuje Šípek. (jn)

■ Zprávy z magistrátu

V pátek 24. dubna se letos poprvé otevřela tržnice
v Jablonci nad Nisou. Foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Není mi lhostejný osud města, ve kterém od
narození žiju. Do politiky jsem vstupoval s do-
mněním a odhodláním, že něco změním
a ovlivním. Chci se podílet na rozvoji města. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Zajímám se o problematiku dopravy. Jsem čle-
nem krajského výboru dopravy, předsedou do-
pravní komise ve městě a ve své práci se zabý-
vám parkovacími plochami a hladšími průjezdy
městem. Jako podnikatel se denně pohybuji po
Jablonci, ať jako chodec, nebo jako řidič. Prů-
jezd centrem, zejména v dopravních špičkách,
je katastrofální. Historicky se mluví o různých
tunelech (vrkoslavický, mšenský), tangentách
(západní, jižní, severní). Zatím má největší šan-
ci ta západní, která jako jediná už se reálně při-
pravuje, jinak ale „skutek utek“. Naposledy se
hovořilo o obchvatu ulice E. Floriánové přes
ulici Pod Baštou, ale ani to se zatím nepodařilo.

Pracoval jste ve slévárně, po revoluci jste za-
čal podnikat, proč?
Nová doba přinesla nové možnosti. Naskytla se
možnost, které jsem využil. Začínali jsme jako

rodina se švédským těsněním do oken, násled-
ně jsme přidali stínící prvky (žaluzie, rolety)
a portfolio postupně rozšiřovali. Začali jsme
montovat garážová vrata, dělat ploty a mnohé
další. Postupně jsme vybudovali firmu, kterou
po odchodu maminky do důchodu vedu s brat-
rem. Za rok oslavíme už třicet let na trhu.

Jak jde skloubit podnikání s prací zastupitele?
Všemu se musí dát jasný řád. Zpočátku to bylo
složitější, musel jsem si zvyknout. Do té doby
jsem nepotřeboval diář, dokázal jsem si vše pa-
matovat, ale s přibývající činností jsem začal
více plánovat. Podařilo se mi každý měsíc vy-
členit tzv. politický týden. V pondělí mám za-
stupitelský klub, v úterý dopravní výbor, ve
středu místní komisi a ve čtvrtek zastupitelstvo
města. Průběžně po celý měsíc samozřejmě sle-
duji situaci ve městě a seznamuji se s činnost-
mi komisí a výboru a studuji materiály na za-
stupitelstvo.

Zbývá vám volný čas?
Volný čas a relax je nutný. Od malička mám rád
přírodu, turistiku všeho druhu, od pěší přes ko-
loběžky po cyklistiku. Mám karavan a velmi
rád jezdím do přírody, nejlépe na místa, kde
jsme s manželkou sami. Mám moc rád pro-
cházky s naší fenkou stafordširského bulteriéra
Rony a velmi rád houbařím.

Nezapomněl jste na jachting?
To je samostatná kapitola. Nikdy mě to k vodě
moc netáhlo, dělalo se mi špatně i na houpač-
ce. Jednou mě však přátelé přemluvili a já s ni-
mi vyrazil na jachtu. Po vyplutí se počasí velmi
zhoršilo a s naší desetimetrovou lodí si vlny pět
hodin „hrály“. Létali jsme nahoru dolů, byla
obrovská zima, bylo mi zle. Jedním slovem
strašné. Vše jsme přečkali a když jsme dopluli,
rozhodl jsem se, že si udělám kapitánské
zkoušky, abych ostatním ukázal, jak se to dělá,
když to někdo umí. Takže jsem se k jachtingu
dostal tak trochu z trucu. První zkoušky jsem si
udělal v Chorvatsku, další v České republice,
pak rozšíření B na osmnáctimetrovou jachtu
též na Ministerstvu dopravy ČR a poslední na
SPS na místní řeky a vodní plochy. Paradox je,

že mám sice troje kapitánské zkoušky, ale stále
nemam licenci na plachetnici na Orlíku.

Co vám dává plavba na moři?
Jsou to úžasné pocity, ticho, uklidnění, rozjí-
mání… Často také plavba odhalí charakter lidí.
Například na loňské plavbě v Tichomoří jsem
plul mimo jiné i s Milanem Kroupu, tehdy ještě
primátorem. Mnozí mi to vyčítali. Nevnímal
jsem ho a nevnímám jako politického soka
a díky plavbě jsem ho poznal z jiné stránky.
Podle mého názoru je jedno, čím člověk v živo-
tě je, ale jde o to, jaký je a co umí. Na lodi je dů-
ležité, a platí to i pro politiku, zvlášť tu komu-
nální, aby všichni táhli za jeden provaz bez
ohledu na to, v jakém barevném tričku zrovna
jsou. Společným cílem je vždy stanout nohama
na pevné zemi.

Máte místa, která byste rád poznal?
Míst na světě je mnoho a „kvůli koronaviru“
mám jedinečnou možnost objevovat krásy naší
vlasti, kterou jsem dosud poněkud zanedbával,
ale nebude to snadné. Za poslední dva roky se
velmi znásobil počet lidí s karavany a místa pro
ně jsou omezená. Rád navštěvuji méně frek-
ventované lokality bez lidí a jako „zálesák“ rád
trávím čas na různých osamocených místech.
Často se stává, že tam nejprve uklidím po těch,
kteří je navštívili přede mnou, od plastu až po tzv.
vajgly, které kuřák odhazuje kdekoli si usmys-
lí. Nepořádek je to, co mě na cestách nejvíce va-
dí. Věřte, že je ho mnoho na pevnině i na moři.
To je bohužel nešvar současné společnosti.

Jaký je Pavel Janoušek?
Zde je jasná odpověď – asi jsem cholerik. Bouch-
nu do stolu, „vyřvu se“ a v pohodě jedu dál.
Jsem přímý a nemám rád intriky a zákulisní
hry. Věci řeším racionálně, možná někdy tro-
chu agresivně, mám rád tah na branku. 

Jiří Endler

Pavel Janoušek
Jsem přímý a nemám rád intriky

■ Pavel Janoušek 
Pavel Janoušek se narodil v Jablonci.
Je absolventem Odborného učiliště
slévárenského v Kutné Hoře, následně
pracoval v jabloneckém Elitexu. 
V roce 1991 se vydal na podnikatelskou
dráhu v oblasti zateplování oken, stínící
techniky, garážových vrat a oplocení.
Je dobrovolný dárce krve (105 odběrů),
držitel Zlatého kříže ČČK 3. třídy. 
Mezi jeho koníčky patří turistika,
cestování karavanem a jachting. 
Je ženatý, má syna a dceru. 
Do ZM kandidoval v roce 2018 za ODS. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3 x archiv Pavla Janouška
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Rýnovický domeček chystá výměnu střechy
Přestože koronavirová opatření uzavřela
v březnu Galerii FR v Domě česko-německé-
ho porozumění, příprava plánovaných akcí
pokračuje. Tou nejzásadnější a nejbližší bu-
de kompletní rekonstrukce střechy.

„Začít by měla tento měsíc. Další zimu by už
stávající krytina nepřežila a hrozilo by, že se
památka poškodí,“ vysvětluje zakladatel spo-
lečnosti Jiří Laurin.

Při obnově domu v devadesátých letech do-
stala hrázděná stavba kvůli omezeným finanč-
ním možnostem nevhodnou střechu z bonn-
ského šindele. Ta se ale po více než 30 letech
v horských podmínkách zcela rozpadla a do pa-
mátkově chráněného objektu začalo zatékat.
Šindel nyní nahradí na doporučení památkářů
kvalitní vláknocementová krytina Horal určená
do drsných klimatických podmínek a vhodná
i pro historické objekty. Prostředky na nároč-
nou opravu přislíbila německá Nadace Her-
mann Niermann Stiftung. Měl by se na nich po-
dílet i Krajský úřad Libereckého kraje, kvůli
nouzovému stavu se tam ale o dotacích na ob-
novu památek dosud nejednalo.

„To, že nemůžeme mít otevřeno, je pro chy-
stané stavební úpravy v podstatě výhoda. Původ-
ně jsme mysleli, že se bude pracovat za plného
provozu,“ podotýká Laurin. Protože se Dům
česko-německého porozumění pro celou řadu
svých aktivit potýká s omezeným zázemím,
chystá se také přistavování. Na pozemku, který
získala společnost před nedávnem od města, by

chtěla obnovit stodolu, která ke stavbě původně
patřila. V objektu s dřevěným obkladem a se
stejnou střechou, jakou bude mít nově hrázdě-
ný objekt, by vznikl prostor pro větší společen-
ské akce a také chybějící sociální základna pro
veškerý provoz rýnovického domečku.

Za zavřenými dveřmi galerie se rodí v týd-
nech karantény ještě jeden projekt, a to němec-
ká verze knihy spisovatele Jana Šebelky o svě-
toběžníkovi Gustavu Ginzelovi, českém Němci,
jehož Hnojový dům na Jizerce patřil po celá de-
setiletí k důležitým turistickým cílům regionu.
Přeložené dílo, které v češtině čtenáři rychle ro-
zebrali, by chtěl česko-německý vydavatelský
tým dokončit do začátku léta.

Pokud zůstane v platnosti stávající harmono-
gram rozvolňovacích kroků souvisejících s pan-
demií, mohla by terasa „hrázděnky“ v Rýnovicích
a Galerie FR ožít koncem května. Přerušenou
výstavní sezonu má nastartovat výstava K3 – Ne-
jenom grafika, ve které představí své práce
Ludmila Kalábová, Hana Kejzlarová a Jaroslava
Kordová, posluchačky kurzů Univerzity 3. vě-
ku. Pro výstavy, které se nemohly uskutečnit,
hledá společnost jiné termíny a nové formáty
prezentace. Také tradiční Rýnovická letní slav-
nost bude mít letos, pokud se bude moci konat,
pozdější termín a hlavně zcela jinou komorněj-
ší formu.

(pl)

Klub Na Rampě chystá symbolické akce
Také oblíbený Klub Na Rampě přišel z důvo-
dů pandemie o své diváky a připravený pro-
gram musel zrušit, přitom ten byl nabitý až
do prázdnin.

„Čekaly nás koncerty, besedy, divadélka pro
děti, kvízy i divadelní představení pro dospělé.
V posledním březnovém týdnu měl proběhnout
festival dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět. V podstatě byl naplánovaný
program na každý den. Nečekaně jsme skonči-
li 10. března festivalem ProTibet 2020,“ říká
dramaturgyně klubu Milena Bauerová.

O co diváci přišli
V klubu již nestihli zahrát například americká
bluesová dračice Sari Schorr, alternativní Ty
syčáci s Petrem Vášou, Vypsaná fixa, písničkáři
Pokáč a Vojtaano, Znouzectnost, se syrovým
soundem Cocotte Minute, femipunková forma-
ce Mucha, rocková legenda Vladimír Mišík &
ETC či americký bluesrockový kytarový virtuos
Ryan McGarvey (USA) a velmi energičtí ho-
landští Moondaze. Odpadla tradiční Porta
i Festival francouzské hudby.

Neproběhly ani workshopy na africké djem-
be a didgeridoo, slam poetry. Nevystoupila di-
vadla KUD z Liberce, Buchty a loutky z Prahy,
dětem pohádky nezahrály Veselé loutky, Rol-
nička ani Ruda Hancvencl.

Z besed se už návštěvníci těšili na Maroko na
kole s Radkem Čížkem, ultramaratony Jana
Franckeho, himálajské treky Radky Tkáčikové,
fotografa Lukáše Brychtu a jeho Lofoty, Báru
Čajánkovou a s ní za gepardy do Somalilandu.
Kamila Hnyková měla provést Dračími horami
v JAR, Pavla Bičíková Kyrgyzstánem, Hana Ma-
chalová nejkrásnějšími místy Evropy, Pavel
Suchý Tasmánií na Jawě, manželé Hanušovi
pěší cestou z Čech do Santiaga. Večer s horolez-
cem Markem Holečkem a promítání dokumen-
tu Boys 1970 o tragédii českých horolezců

v Peru mělo předprázdninový cyklus besed
uzavírat.

Co klub plánuje
„Vládní opatření – doba jejich trvání a rozsah
jsou dnes nejasná, mnohdy podivná (neomeze-
ný počet návštěvníků v hypermarketech x avi-
zovaný maximální počet návštěvníků akcí 50).
Pokud to bude možné, udělali bychom v červnu
symbolicky několik malých akcí na Rampě
a v červenci v omezeném rozsahu tradiční fes-
tival v Dolánkách. Pro některé zrušené akce už
máme náhradní termíny na podzim, například
koncerty Vl. Mišíka, Pokáče a Vypsané fixy, dal-
ší jsou v jednání,“ dodala Bauerová.

Jak to bude s možností pořádat koncerty za-
hraničních kapel? Velkým otazníkem je i přelo-
žení festivalu Jeden svět s letošním mottem Až
naprší a uschne. Pro jeho březnové konání by-
lo již vše připraveno, vybrány zajímavé filmy
jak pro večerní projekce pro dospělé, tak denní
pro cca 900 přihlášených žáků a studentů jab-
loneckých škol včetně debatérů a moderátorů.

Tato akce patří k těm finančně náročným a za-
tím není jasná finanční podpora jak ze strany
města Jablonec nad Nisou, tak dalších sponzo-
rů.

Program se tvoří i na podzim a plánovány
jsou koncerty kapel Zrní, Prak s Gumou Kul-
hánkem, Xavier Baumaxa a Vasilův rubáš,
Hm.., Voxel, Doktor Viktor, Michal Prokop trio,
Luboš Pospíšil a 5P, Kamil Střihavka, Timu-
dej… „Legendární Klub Na Rampě si za 24 let
své existence vydobyl své místo na české kul-
turní scéně a doufejme, že oslaví jako jeden
z nejdéle fungujících klubů v Čechách i to
čtvrtstoletí,“ věří dramaturgyně.

Jak přežít…
„Jako pro spoustu jedinců a společností, tak
i pro různá kulturní zařízení včetně Klubu Na
Rampě jsou koronavirová opatření téměř likvi-
dační. Lidé, kteří se na chodu klubu podílejí,
zůstali téměř bez práce,“ prozrazuje Bauerová.
„Využili jsme proto nabídku dárcovské platformy
Donio, kde nás můžete najít a podpořit, budete-
li chtít, odkaz je www.donio.cz/KlubNaRampe.
Neleníme, ale uklízíme, připravujeme podzimní
sezonu a podílíme se na přípravě akcí, jakými
jsou letní příměstský tábor Jablonečák, zaháje-
ní chodu Žluté plovárny na Malé Skále, šijeme
roušky, rozvážíme jídla a další. Klub Na Rampě
je totiž od roku 2006 v pronájmu jablonecké fir-
my Sundisk, s. r. o., která se kromě zajištění
chodu klubu společně se spolkem Jablonecká
kulturní obec podílí i na tvorbě programu klu-
bu a finančně ho podporuje. Bohužel současná
opatření těžce dolehla na chod celé naší firmy.
Kromě pořádání kulturních, sportovních a fi-
remních akcí, také provozujeme restauraci, na-
bízíme ubytovací služby v Českém ráji společně
s půjčováním lodí a koloběžek. Všechny naše
služby jsou koronavirovou krizí velmi zasaže-
ny“, doplnila Bauerová.

(end)

Foto archiv Petra Laurin

Maskot Slunčík ze Žluté plovárny je jeden z těch, 
kteří už netrpělivě čekají, až se dveře klubu

Na Rampě otevřou. Foto Aleš Majer
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Jablonecká kina na diváky nezapomínají
Koupit si vstupenku do kina, i když je zavřené?
Ano, jablonecká kina nezahálí ani v době
nuceného uzavření a nabízejí svým fanouš-
kům a všem divákům projekt #vašekino
i koupi donátorských volňásků.

Kina bezesporu patří mezi ty instituce, které
protipandemická opatření zasáhla v plné míře.
Kinaři ale nezahálí a berou novou situaci jako
výzvu, i když bez podpory diváků a fanoušků
kin to nepůjde. „Zpočátku jsme se chtěli zamě-
řit na přechodnou dobu na vnitřní údržbu,
opravy a podobně, ale stále jsme především ki-
naři a naším posláním je bavit lidi. Proto jsme
v rámci Asociace provozovatelů kin, která sdru-
žuje hlavně lokální jednosálová kina, společně
vymysleli a spustili program #vašekino,“ říká
Petra Handlířová z jabloneckých kin.

Virtuální promítání „doma“ probíhá skoro jako
v kině. Divák si vybere v programu na webu ki-
najablonec.cz film, který by rád viděl, a zakoupí
on-line vstupenku. Po zaplacení symbolické ce-
ny 70 Kč platební kartou nebo bankovním pře-

vodem obdrží kupující e-mail se vstupenkou.
Její číslo potom zadá na webu vasekino.cz a tím
zpřístupní tzv. vstup do sálu, a projekci vybra-
ného filmu. Důležité je, že prodej na daný film
končí vždy hodinu před promítáním a na sál je
možné virtuálně vstupovat půl hodiny předem.

Kdo by si ale rád počkal na skutečné promí-
tání ve svém oblíbeném kině, a přitom ho nyní
podpořit, může zakoupit donátorskou vstupen-
ku. „Naši fanoušci nám psali a ptali se, jak by
mohli kino v této těžké době podpořit, a tak
jsme vymysleli donátorské balíčky, které si mo-
hou prostřednictvím on-line předprodeje jako
vstupenku zakoupit,“ vysvětluje Handlířová.

Podle toho, kolik chtějí příznivci kina přispět,
obsahuje balíček kinodárek a jednu nebo dvě
volné vstupenky na libovolné promítání s plat-
ností do konce roku 2021. A pokud s tím dárce
bude souhlasit, bude jeho jméno s poděková-
ním zveřejněno na webových stránkách. Ba-
líček si po telefonické domluvě může vyzved-
nout donátor v kině Radnice. „Víme, že každý
má nyní spoustu starostí, ale věříme, že naši fa-
noušci se zpátky do kina těší a my se jich už ne-
můžeme dočkat! A projekt #vašekino i doná-
torské vstupenky bereme jako způsob, jak s nimi
zůstat v kontaktu alespoň virtuálně,“ dodává
Handlířová.

(ph, end)

V divadle v době pauzy opravili jeviště
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, jehož
celoroční program je žánrově velmi pestrý,
osiřelo. Diváci, kteří se do nádherného stán-
ku sjíždí z širokého okolí, přišli o svá oblí-
bená hudební vystoupení a činoherní kusy.
Divadla byla mezi prvními institucemi, kte-
ré dostaly v době celosvětové pandemie stop-
ku.

Jelikož jsou ale pracovníci odpovědní za chod
kulturních stánků, herci a spřízněné duše po-
vahy kreativní, nenechali se jen tak zaskočit.
„Krom toho, že umělci mezi prvními začali šít
roušky potřebným, rozvážet nákupy seniorům
a aktivně se zapojili tam, kde ruce chyběly, na
mnoha místech vsadilo divadlo v těchto týd-
nech na zkrášlení svých prostor a promyšlenou
dramaturgii následující sezony tak, aby byl ná-
vrat diváků do jejich prostor co nejstylovější.
Nejinak je tomu i v Městském divadle Jablonec
nad Nisou,“ říká jeho ředitel Pavel Žur.

V nucené přestávce bylo zrekonstruováno je-
viště. Na jeho současné podobě a funkčnosti
nese zásluhu především jevištní mistr Štěpán
Filip, který provedl i revizi divadelních tahů. Na
tom, aby prkna, která znamenají svět, získala
současnou podobu, strávil Filip mnoho hodin.
A opravoval letité nešvary, jež zanechaly stopy
umělců a času. Kromě zaměstnanců přispěl

svým dílem i ředitel Žur, jenž neváhal, oblékl
se do pracovního, do ruky vzal malířské náčiní
a spolupodílel se na zkrášlení prostor.

Vedle obměn současného repertoáru, který
divadlo odehraje ještě tuto sezonu (v závislosti
na celkové situaci a nařízení Vlády ČR), probí-
hají i horlivé práce na sezoně příští. Samotné
řemeslnické práce jsou jednou stranou mince,
tou druhou jsou samozřejmě kvalitní kulturní
zážitky, po nichž se již divadelním příznivcům
nepokrytě stýská. A právě pro ty, kdo mají náš
secesní stánek rádi a navíc si oblíbili hudební
produkce z rukou skutečných mistrů, připravi-
lo divadlo opravdovou lahůdku.

Ve středu 22. dubna zasedl za svůj nástroj
klavírní virtuos Ivo Kahánek, aby v on-line pře-
nosu zprostředkoval zájemcům svůj emocemi
nabitý koncert. Kahánek, proslulý svým umem
navázat vztah s publikem, tak bez chybičky ob-
stál i v situaci, kdy ho publikum obdivovalo do-
ma u svých počítačů a telefonů. Ivo Kahánek
není jediným interpretem z oblasti hudby, kte-
rý nás do prázdnin ještě čeká. „Svoji účast na
podobném projektu přislíbil i swingový zpěvák
Jan Smigmator, s nímž divadlo intenzivně jed-
ná o možnosti pravidelných hudebních setkání.
Objevit by se měl varhaník Petr Hostinský. V ob-
lasti populární hudby bychom se měli dočkat
Magdy Malé s Bohušem Matušem,“ nastiňuje
Žur možná jména umělců, kteří by v podob-
ných on-line projektech jabloneckého divadla
mohli vystoupit. Termíny nejsou dány, ale bu-
dou s předstihem uvedeny na webových strán-
kách městského divadla.

Ani to ale ještě není všechno. V úplných plen-
kách je nápad Pavla Žura, o němž ale zatím di-
vadelní ředitel nechtěl mnoho prozradit. „Ná-
hodou jsem se dozvěděl o zapomenutém místě
v Jablonci, které je s divadlem a kulturou svá-
záno. Ten nápad znovu ho oživit mě nadchl
a doufám, že vám brzy budu moci prozradit ví-
ce,“ uzavřel Pavel Žur.

(ims/end)

Jevištní mistr Štěpán Filip 
v nucené přestávce opravuje jeviště. 

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Zemřel bývalý daviscupový 
reprezentant Petr Štrobl
V pondělí 6. dubna ve věku 79 let zemřel
v Německu Petr Štrobl, který vyrůstal u své-
ho otce v Jablonci nad Nisou. 

Bývalý vynikající československý tenista vyhrál
v roce 1958 tenisovou pardubickou juniorku
a v 60. letech reprezentoval Československo
v Davis Cupu společně s Janem Kodešem a Mi-
lanem Holečkem. 

V daviscupovém týmu odehrál v 60. letech
minulého století pět dvouher a čtyři čtyřhry.
S Motorletem Praha několikrát ovládl mistrov-
ství republiky družstev.

V srpnu roku 1968 emigroval do Německa
a stal se jedním z nejlepších trenérů TC
Amberg am Schanzl. Žil v bavorském Amber-
gu, kde s místním týmem v letech 1978–1982
pětkrát za sebou vyhrál Bundesligu. Petr Štrobl
byl považován za tvrdého a přísného, ale velmi
citlivého trenéra.

„Byl to nejúspěšnější jablonecký tenista před
rokem 1989 a z mého pohledu i v celkové
100leté historii jabloneckého tenisu,“ říká jeho
přítel Milan Kouřil, který se s Petrem Štroblem
velmi dobře znal. 

Čest jeho památce. (end)
Petr Štrobl (stojí druhý zleva) s manželkou a přáteli

Kouřilovými. Foto archiv Milana Kouřila

Foto archiv Kina 
Jablonec nad Nisou
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Fitness v městské hale otevřou v květnu
Městská sportoviště ve správě Sport Jablo-
nec, s. r. o, která se z nařízení vlády uzavře-
la v březnu, zůstávají podle nařízení vlády
zatím uzavřena. Prázdná je atletická hala,
přilehlý fotbalový a atletický stadion, zavře-
ny jsou dveře plaveckého bazénu i městské
sportovní haly. Ty se však brzy otevřou, ales-
poň pro ty, kteří využívají místní fitness, ne-
boť ta se mohou dle tzv. uvolňování otevřít. 

Posilovny a fitness centra se mohou otevřít bez
využití zázemí (sprchy, šatny) praví se doslova
ve vládním rozhodnutí. „Vše respektujeme a na
základě rozhodnutí v květnu otevřeme, i když
si to úplně neumíme představit. Nejsou dána
jasná pravidla, co a jak budeme muset učinit.
Jediné, co víme, že sociální zařízení zůstane
uzavřeno,“ říká Jan Ullmann, jednatel Sport
Jablonec, s. r. o.

Podle jeho slov se společnost jako provozova-
tel městské haly musí chovat jako řádný hospo-
dář a sportoviště chtě, nechtě otevřít. „Nemůže-
me si dovolit neotevřít. Předpokládáme, že
o službu bude velký zájem, neboť všichni ti, co
k nám chodí, budou mít hlad po cvičení. Ale my
zatím vůbec nevíme, jak máme provoz regulo-
vat, zda po nějakém čase prostředí dezinfikovat
apod. Každý, kdo v posilovně byl, ví, že se zde
aerosol z dýchacích cest šíří, a myslím, že dané
rozestupy, které budou muset sportovci dodr-
žovat, vše úplně nevyřeší,“ uvažuje správce
městské haly Daniel Habětínek. Text tohoto
článku vznikal 23. 4. a správce si myslí, že do
doby, než se dveře posilovny otevřou, budou
pravidla dána, a proto je třeba sledovat web or-
ganizace www.sportjablonec.cz.

Další vnitřní sportoviště zůstanou nejspíše
i v květnu uzavřená. „Povoleno je sportování
pod širým nebem. Mimo jiné spravujeme areál
volnočasových aktivit (AVA), kde je otevřena in-
line dráha,“ říká Martin Michalský ze Sportu

Jablonec. Ten je hojně využíván, avšak mnozí,
kteří jej navštěvují, nedodržují daná pravidla.
„Nejsme drábové, abychom jim něco nařizovali,
ale apelujeme na návštěvníky, aby dodržovali
přijatá vládní usnesení,“ žádá Michalský.

Další areál, který Sport Jablonec spravuje, je
Srnčí důl, který je také otevřen veřejnosti. „Tento
kout je specifický. Lidé ho mají rádi, hojně ho
navštěvují, ale za sebou nechávají velký nepo-
řádek. Kromě nepořádníků zde narušují klid
i motorkáři a neukáznění řidiči, kteří do něj
jezdí i přes zákazové značky,“ upozorňuje na
nešvar správce areálu Michalský.

Zaměstnanci organizace využili odstávky
k údržbě a opravám, které byly plánovány na
sportovištích v letním období. „Sportoviště za-
víráme každý rok jen na kratší čas. Tím, že
jsme museli zavřít, věnovali jsme se mnohým
věcem důkladněji. Někde se malovalo, prová-
děli jsme řadu menších či větších oprav, čistily

se zejména sociálky, kde jsme instalovali nové
dávkovače na mýdlo a podavače papírových
ručníků, ve vypuštěné bazénové vaně jsme
opravili silikony apod.,“ nastiňuje část prací,
které byly v uplynulém období provedeny, Ull-
mann. Pozitivní zprávou pro Jablonečany je, že
sportoviště po znovuotevření pojedou bez dal-
ších odstávek až do konce roku. 

Než se tomu tak stane, využijí pracovníci spo-
lečnosti čas k dalším opravám a někteří z nich
pomohou dezinfikovat město. „Primátor přišel
s požadavkem, aby zaměstnanci, pro které ne-
bude práce, pomohli např. dezinfikovat zastáv-
ky ve městě. Je lepší, aby pracovali za 100 %
mzdy a vykonávali práci pro město, než aby byli
doma za 60 % a město si najímalo externí do-
davatele. Výhodné je to pro obě strany, do čin-
nosti se zapojili zaměstnanci, kteří jsou vybave-
ni naší technikou,“ uzavírá Jan Ullmann.

(end)

Opravy ve fitness v městské hale. Foto Daniel Habětínek

Vikýř v době koronaviru
Ve Vikýři se stále něco děje, za normálních
okolností se jeho pracovníci nestíhají ani
nadechnout. Nyní využívají čas nejen k vy-
dechnutí, ale také plánují, renovují a těší se,
až zase děti i dospělí budou svůj volný čas
trávit spolu s nimi.

Jablonecký DDM Vikýř se připojil k projektu
celorepublikové organizace sdružující pracov-
níky DDM a SVČ. „Společně s nimi jsme se při-
pojili k dopisu vládě ohledně konání táborů, že
jsme ochotni dodržovat přísné podmínky, ale
chceme táborovat už v červenci,“ informuje
Martina Šípková, ředitelka jabloneckého DDM,
a dodává: „Plánujeme tábory. Stále věříme, že
budou, a tak pilně pracujeme na jejich progra-
mové náplni. Prozatím pracujeme na všech,
i když s obavou, že ty zahraniční a možná i ty
pobytové v Čechách se vůbec neuskuteční.
Jsme připraveni pružně reagovat na podmínky,
které vláda stanoví, a tábory nabídnout v plné
nabídce, jak byla v únoru zveřejněna.“

Ve Vikýři také řeší zájmové vzdělávání v tom-
to školním roce. „Kroužky v letošním roce už
na 99 % neotevřeme. Volnočasový školní rok
končí na konci května, a tak bychom měli jen
týden, a to jen s pěti dětmi na kroužku, což je
pro nás nerealizovatelné. Pravděpodobně tedy
nabídneme v příštím školním roce kroužky pro
letošní účastníky se slevou 1/3 letošního škol-
ného – je to pro nás o hodně snazší než téměř
tisícovce účastníků vracet školné zpět na účet,“
je přesvědčena ředitelka.

Pokud se někdo rozhodne, že příští rok nebu-
de Vikýř navštěvovat, bude si moci požádat
o navrácení části školného na účet. V květnu
pak Vikýř alternativně nabídne měsíční krouž-
ky pro pět dětí, pokud o ně bude zájem.

„Šijeme roušky – už se zapojily všechny viký-
řácké ženy, některé i externí. Už jsme oproti
minulému měsíci lehce zvolnili tempo, ale stá-
le jsou ještě třeba, a tak k těm několika tisícům,
které už jsme rozdali, přidáváme pár stovek
týdně. Máme hodně bavlněného materiálu, stá-
le nám ale chybí tkalouny, šňůrky a gumičky –
ty už jsme spotřebovali úplně všechny,“ po-
steskla si Šípková.

Další aktivitou jsou rekonstrukce a obnova
vybavení Vikýře, do něhož se podařilo získat
z jedné rušící se firmy zánovní nábytek za od-

voz. „Vyžili jsme toho a prostory ožívají a i za-
hrada rozkvétá. Abychom toto umocnili, tak
ještě malujeme a v květnu je v plánu mytí
všech oken. A že jich ve Vikýři je,“ povzdechla
si ředitelka.

Líbí se jí i nápad spojit všechny DDM a SVČ
v republice tím, že se spustí společný web autor-
ských aktivit, kam všichni mohou vstupovat
a zároveň čerpat. „A vkládáme naši činnost
a myslím, že i na republikové úrovni se máme
čím pochlubit. Web se jmenuje www.mitkam-
jit.cz – rozhodně se na něj koukněte, stojí za
to,“ doporučuje Šípková.

Denně Alena Francová plní Facebook novými
úkoly nejen pro děti. Získat můžete super tipy,
od cvičení, tvoření či vaření přes postřeh až po
výzvy, které vás rozhodně nenechají sedět do-
ma v křesle, ale vytáhnou vás do lesa. Všichni
pracovníci pak dle svých možností posílají tipy
dětem z kroužků, které zasílají e-mailem nebo
pomocí sociálních sítí. 

„Těšit se můžete také na výukové materiály
v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdě-
lanosti, které nyní zpracováváme. Čeká na vás
poznávání přírody Jizerek, okolí Jablonce, na-
šich krásných rozhleden, ale také na sportovní
úkoly i poznávání sama sebe, a to od předško-
láků až po pubertální věk. Prostě se stále něco
děje a pořád nás to baví! Těšíme se, až se s vá-
mi všemi zase uvidíme, a to buď ve Vikýři, ne-
bo na nějaké akci venku v Tyršově parku anebo
třeba u přehrady,“ uzavírá Martina Šípková 

(end)
Foto archiv DDM Vikýř



(17)

jablonecký měsíčník květen 2020

Derby proti koronaviru přineslo 268 tisíc 
Fotbalisté FK Jablonec prožívají přerušení
prvoligové soutěže v domácím prostředí,
kde plní individuální plány. Jako jedni
z prvních v soutěži učinili hráči vstřícný
krok a přistoupili na snížení platů. 

Klub také podpořil sbírku pro krajskou nemoc-
nici, když spolu s FC Slovan Liberec odehrál
virtuální derby, které se mělo konat v dubnu.
Fanoušci si zakoupili vstupenky na toto imagi-
nární utkání, a tím přispěli do sbírky. „Výtěžek
z prodeje vstupenek na Derby proti koronaviru
v hodnotě 268 217 korun byl posléze symbolic-
kým šekem předán Krajské nemocnici Libe-
rec,“ říká Petr Flodrman, sportovní ředitel jab-
loneckého klubu.

Předávání před Krajskou nemocnicí v Liberci
se zúčastnili fotbalisté obou klubů, Filip
Nguyen a Dominik Pleštil, spolu s nimi i hejt-
man Libereckého kraje Martin Půta. Šek pře-
vzal ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard
Lukáš. „Za zprostředkování převodu výtěžku
z charitativního Derby proti koronaviru pro

Krajskou nemocnici Liberec děkujeme Nadaci
EURONISA,“ děkuje Flodrman.

Uplynulé dny hráči trénovali individuálně
podle rozpisů, které dostali od realizačního tý-
mu. „S hráči jsem byl v neustálém kontaktu,
měli tréninkové plány, které plnili, ale měli
i „volno“, kdy si trénovali podle své chuti. Jsou
to profíci a sami ví, co jejich tělo potřebuje,“ ří-
ká trenér FK Jablonec Petr Rada.

V polovině dubna se pak nařízení v rámci
nouzového stavu uvolnila a klub přistoupil na
tréninky po skupinkách. „Není to plnohodnot-
ný trénink, ale už se dá ledacos natrénovat
a nacvičit. Všichni jsme respektovali a respek-
tujeme nařízení vlády. Zdraví je na prvním
místě,“ je přesvědčen trenér.

Ten věří, že liga začne, ale hrát se bude bez
diváků. „Není to pravé ořechové, ale všichni
chceme ročník dohrát, byť to nebude snadné.
Nevíme, jaká pravidla budou pro kluby nasta-
vena, ani to, jak by se případně postupovalo,
kdyby se někdo z klubu nakazil a následovala
by karanténa,“ přemýšlí Rada.

Pro něj je nejistota nepříjemná, ale chápe, že
fotbal a sport je nyní na zcela jiné koleji. „Jde
o životy lidí, fotbal, hokej a další sporty jsou ,zá-
bava‘. Musíme ochránit seniory a děti, a pak se
teprve bavit hrou. Pro mě osobně je to těžké.
Jsem kontaktní typ, mám rád lidi kolem sebe,
celý život jsem mezi nimi, mám je rád, tohle je
to nejhorší, co mě v životě mohlo potkat,“ uza-
vírá Petra Rada. (end)

Fotbalisté Filip Nguyen a Dominik Pleštil předávají
šek řediteli krajské nemocnici Liberec Richardovi

Lukášovi. Foto archiv FK Jablonec

Velké svatební putování Lukáše a Jany
Manželé Lukáš (z Kuřimi u Brna) a Jana
(z Jablonce nad Nisou) Hanušovi se čtyři dny
po svatbě vydali na neobvyklou, 3 327 kilo-
metrů dlouhou, pěší svatební cestu do špa-
nělského Santiaga de Compostella.

Cesta novomanželům trvala sto tři dny, oba si
psali deník o netradičním putování, strastech,
radostech a útrapách. Deníky po návratu spoji-
li v jeden ucelený text. „V ní klademe důraz na
rozdílný pohled muže a ženy na tuto netradiční
svatební cestu. Tohoto satirického díla se ná-
sledně chytlo nakladatelství Grada. Petr Urban
připojil své ilustrace a vzniklo něco, čemu se
snad dá říkat kniha. Ta zachycuje tragikomický
příběh naší novomanželské pěší poutě z Kuřimi
až k Atlantiku,“ říká Lukáš Hanuš a dodává:
„Dali jsme výpověď v práci a náš další plán zněl
jasně: z domova do Santiaga de Compostella
pěšky! Tato ojedinělá a syrová zpověď vznikla
spojením mých objektivních zápisků s velmi
zkresleným deníkem mé novopečené manžel-
ky. Dává tak nahlédnout do hlavy muže a ženy,
kteří se rozhodli být přes 3 300 kilometrů a 103
dní pouze spolu.“

Manželka Jana v knize mimo jiné odpovídá
na otázky, které si psala do deníčku. „Bude mít
náš čerstvý sňatek jepičí životnost, nebo nako-
nec převládne stockholmský syndrom? Kolik
bude facek, slz, mrtvých a znemožněných?
Dokážeme dojít až do cíle?“

„Vlastně to bylo až moc štěstí najednou pro
nás samotné, a tak jsme se po vydání knihy roz-
hodli, že podpoříme centrum Paraple,“ doplňuje
Jana Hanušová manžela. Křest knihy plánovali
manželé v centru Paraple, kde se měla konat

i dobročinná dražba křtěné knihy spolu s origi-
nály ilustrací od P. Urbana. 

„Bohužel okolnosti těchto dní nám plány
zhatily. Připravené jsme měli i besedy, o které
byl velký zájem (mj. i v Klubu Na Rampě), ale
i jejich termíny jsme museli odložit,“ vysvětlují
Hanušovi.

Na besedě mimo jiné chtěli sdělit, co je k ta-
kovému putování vedlo. „Vždycky jsem chtěla
na pouť do Nepálu a často o tom vyprávěla
Lukášovi. On ale zásadně vstřebává pouze po-
lovinu informací, které mu říkám. V hlavě mu
utkvělo slovíčko pěšky a začal plánovat pouť do
Santiaga! Hodinky, holínky, vždyť je to jedno.
Dali jsme výpověď, měli svatbu a čtyři dny na to
jsme vyrazili. Navigátorův orientační smysl se-
lhal už u Brna, ale říct jsem mu to nemohla. Jak
se mi podařilo ho nezabít, když v noci snědl po-
slední kostičku čokolády? Jak jsem zvládla jeho
obsesivní sbírání razítek? A jak se mi usínalo
u rozmáčející se hromady hnoje, povím ráda
na besedě,“ slibuje Jana.

I Lukáš měl představu o své cestě a 103denní
putování po boku manželky u něj doteď vyvolá-

vá sevření hrudníku. „Mnoho poutníků vyráží
s cílem najít smysl života. Já měl laťku níže, do-
jít a hlavně přežít! Povím vám o tom, jak se to
nakonec povedlo, o tom, jak Janča vynalezla
nový sport – vrh krosnou, i o tom, jak posunu-
la hranici své vlastní nesnesitelnosti, ale
i o těch hezčích věcech (mezi které bych psaní
knihy ve dvou rozhodně nezařadil),“ uzavírá
Lukáš Hanuš.

Pyreneje. Krásné výhledy narušuje pouze sup hladově kroužící nad námi.

Na začátku 35°C, 
ve Španělsku už nám zamrzal i zip u stanu.

Fisterra – před objevem Ameriky konec známého světa.
Dál už to nepůjde. Foto 3 x archiv manželé Hanušovi



(18)

jablonecký měsíčník květen 2020

■ Z knihovny 
NAVZDORY / architekti
1969–1989–2019 
Nová publikace z nakladatelství
Grada Publishing, která byla vy-
dána ke stejnojmenné výstavě,
představuje řadu známých i té-
měř neznámých architektů
z posledních padesáti let. 

„Kniha připomíná nejen zají-
mavé stavby a netradiční urba-
nistická řešení, ale i úspěšné
snahy o záchranu jedinečných
objektů (např. kino Varšava
v Liberci) nebo demolici ob-
chodního domu Ještěd v Liberci
od architektů K. Hubáčka a M.
Masáka,“ říká o knize Alena
Rozkovcová, vedoucí studovny
Městské knihovny v Jablonci
nad Nisou. 

Do knihy se můžete začíst či
si jen prolistovat po znovu-
otevření knihovny, více infor-
mací na webu knihovny.

Výpůjčky prodlouženy
do konce června
Městská knihovna v Jablonci
nad Nisou automaticky pro-
dloužila všechny aktuální vý-
půjčky z roku 2020 až do 30.
června. „Sankční poplatky za
nevrácené knihy z období uza-
vírky knihovny vám nevznik-
nou. Pokud si přejete knihy vrá-
tit, využijte k tomu bibliobox.
Ale mějte prosím na paměti, že
ani ten není bezedný,“ říká ředi-
tel knihovny Zbyněk Duda. 

Fotosoutěž
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Bal-
van vyhlásila 12. ročník amatér-
ské fotografické soutěže na té-
ma: NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ
NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY
(Karel Čapek). Pravidla na http:
//bit.ly/fotosoutez2020. 

Své příspěvky zasílejte do pát-
ku 29. května 2020.

Kdo vás přivedl na cestu víry?
Bylo to v době krátce po revoluci. Pro víru se člověk
rozhoduje sám, i když velký vliv měla moje maminka.
Některým věcem člověk neporučí. Mám rád věci, které
dávají smysl. Chtěl jsem být užitečný, věřil jsem
v Pánaboha, a navíc mě bavily humanitní obory, jazy-
ky a historie, takže to, že jsem šel studovat teologickou
fakultu, mi přišlo jako logický a dobrý krok. 

Na škole jste nevydržel a zběhl k muzice?
K muzice jsem měl kladný vztah od dětství, hrál jsem
na kytaru. Zlom přišel na legendárním koncertě Pink
Floyd v Praze, na kterém jsem se rozhodl, že se budu
věnovat muzice. Hodně jsem cvičil a poměrně mlád
jsem získal angažmá v kapele Dobrohošť. To byla velká
škola a těchto zkušeností jsem využil v dalším hudeb-
ním životě. Založil jsem svoji skupinu Poetic Filharmo-
ny a posléze začal hrát v kapele Jany Koubkové, kde
hraji dodnes. Protože samotnou hudbou se člověk
snadno neuživí, tak jsem učil hře na kytaru a skládal
svoji hudbu. 

U víry jste ale zůstal?
Jasně, dál jsem věřil v Boha a postupnou shodou okol-
ností jsem se stal farářem. Sice jsem učil a hrál, ale po-
stupem času jsem stále více lnul k lidem spojených
s kostelem. Pořádali jsme různé akce a já začal i mluvit
za kazatelnou. Náš tehdejší farář si mé činnosti všiml
a oslovil mě, zda bych nechtěl dělat to, co on a já kývl.
Hudba z mého života samozřejmě nezmizela, spíš se ty
dva světy spolu začaly propojovat a proplétat. Myslím,
že je to obohacující nejen pro mě, ale i pro lidi, se kte-
rými se potkávám.

Kdy jste přišel do Jablonce?
Pastorační práce mě velmi naplňovala a po několika le-
tech působení v Praze jsem dostal nabídku jít do Jab-
lonce. Po krátkém přemýšlení jsem kývnul. Tehdejší
předseda naší církve působil kdysi v Jablonci a říkal:
„Romane, to je pro tebe ideální místo!“ Já si to tehdy tak
docela nemyslel, ale musím říct, že měl pravdu.
V Jablonci je krásně a nám se tu líbí.

Kdo jsou adventisté sedmého dne?
Jsme protestanskou církví. Asi nejvýraznější znak, vi-
děno zvenčí, je to, že se scházíme v sobotu nikoli v ne-

děli. Jinak je mnohé stejné nebo podobné jako v jiných
křesťanských společenstvích, čteme Bibli, modlíme se,
snažíme se najít Pánaboha nejen v kostele, ale i v tom
normálním, běžném lidském životě

Jak velkou skupinu čítá jablonecká větev?
Máme nyní zhruba 65 členů, od dětí po seniory. Nic-
méně v sobotu se nás plný počet sejde málokdy. Je tře-
ba říci, že vedle Jablonce mám na starosti ještě Zásadu,
Rokytnici a čerstvě ještě část Liberce. Církve, obecně
vzato, jsou do jisté míry v krizi, což je obraz dnešní
společnosti, která je na tom podobně. Zároveň ale sou-
časný stav ukázal, že lidé, když jim teče do bot, se do-
káží zmobilizovat a pomáhat si navzájem. Myslím, že to
ukazuje, že mezi námi je touha po dobrých věcech
a touha být spolu. Ovšem málokdo chce být jakkoli „or-
ganizovaný“, a to nejen v církvi. Na druhou stranu
mnozí lidé rádi přijdou na akce, které v Bezručovce
pořádáme, ať už jsou to akce pro děti, koncerty atd.

Myslím, že kostel je tu mimo jiné pro to, aby dával li-
dem to, co potřebují. 

Nyní jste se zapojil mezi dobrovolníky ČČK?
Ano, hned zkraje nouzového stavu jsem se nabídl jako
„ucho“ na telefonu a k mé veliké radosti začala naše
spolupráce. Lidé od té doby volají a troufnu si tvrdit, že
mnoho starostí mají lidé i bez koronaviru. Nicméně ten
„zatracený vir“ je pro mnohé onou poslední kapkou,
a tak si potřebují popovídat, svěřit se nebo prostě jen
slyšet dobré slovo. Kromě této pomoci Červený kříž při-
pravil zpívání pro seniory, kterým jsme hráli pod okny
jabloneckých domovů a musím říct, že to bylo obou-
stranně velmi povzbuzující. 

Jak v rodině vnímáte aktuální stav, co byste pora-
dil jiným?
Snažíme se mít trochu řád, který se alespoň trochu po-
dobá normálnímu stavu. Máme štěstí, že se naše děti
učí samy, což vím, že není úplná samozřejmost. Nevím,
jestli mohu radit jiným, nejsme všichni stejní, ale mys-
lím, že by rodiny mohly využít času, který nám byl dán,
a s dětmi více mluvit. V běžném režimu jsme v zajetí
práce, povinností, školy, kroužků a komunikace se
mnohde vytratila. Děti to, co se děje, vnímají a potřebu-
jí o tom (a nejen o tom) mluvit, i když samy nezačnou.

Máte nyní online kázání?
Mám svůj YouTube kanál, na kterém jsem s pomocí ka-
maráda začal točit krátké promluvy. Ohlas mě velmi
mile překvapil a jsem rád, že si k nim lidé našli cestu.
Snažím se hovořit lidsky a o všem, a tak nějak bez té
naší církevní hatmatilky. Tento zvláštní čas mě přivádí
ke zjištění, že některé rituály, které jsme považovali za
nezbytné a tradiční, jsou možná úplně zbytečné. Zbyly
jen důležité věci, které se nás dotýkají – komunikace,
srdce a víra.

Co říci závěrem?
Život je krásný navzdory okolnostem. Mám taková dvě
motta. Jedno prastaré, otřepané: „Co tě nezabije, to tě
posílí“. A to druhé: „Kde je vůle, tam je cesta“. S tím
souvisí můj celoživotní postoj sbírat do sebe barvy,
chutě, vjemy. Nemám rád jednobarevnost, vše je přece
pestré, to se týká mé farářské i muzikantské práce.

Jiří Endler

Roman Hampacher
Kde je vůle, tam je i cesta

■ Tvář Jablonecka

Kazatel Církve adventistů sedmého dne Roman Hampacher se narodil v roce 1974.
V hlavním městě absolvoval základní školu a gymnázium. Studoval, ale nedokončil,
Teologickou evangelickou fakultu, neboť „zběhl“ k muzice, kterou se živil více jak 20 let.
Vyučoval hře na kytaru a hrál v několika hudebních skupinách. V současnosti doprovází
zpěvačku Janu Koubkovou a zároveň vystupuje s vlastním programem. V Jablonci působí
sedm let jako kazatel. Je ženatý, má dvě děti.

Foto Lubomír Bláha

Foto Jiří Endler
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Kostel sv. Anny zaplní obrazy předních
českých krajinářů
S unikátní poctou naší vlasti přichází Jab-
lonecké kulturní a informační centrum spo-
lečně s Nadací pojišťovny Kooperativa a Spol-
kem výtvarných umělců Mánes. Na letní
sezónu připravilo reprezentativní výstavu
Má Vlast, která je doslova barevnou symfo-
nií o české krajině, kterou všichni tolik mi-
lujeme.

Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, An-
tonín Chittusi, Gustav Macoun, Antonín Slaví-
ček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hu-
deček, Antonín a Josef Mánesové, Václav Špála,
František Kaván nebo Josef Jíra, to jsou jen ně-
která jména slavných českých krajinářů, jejichž
nestárnoucí a nadčasová díla můžete zhlédnout
v Jablonci nad Nisou v kostele sv. Anny a v pod-
kroví Domu národopisců Scheybalových v Kos-
telní ulici od léta do podzimu 2020. 

„Půjde o výběr krajinářských děl v průběhu
jednoho století, zastoupen bude zejména ro-
mantismus, realismus a impresionismus, ale
také moderní a současné směry a nové vize.
Máme pro realizaci výstavy velmi silné partne-
ry, těmi jsou Nadace pojišťovny Kooperativa
a Spolek výtvarných umělců Mánes,“ upřesňu-
je Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního

a informačního centra, která výstavu pořádá.
„Výstava bude nebývale rozsáhlá, pro její insta-
laci jsme beze zbytku využili prostor kostela sv.
Anny, kde máme pro účely výstavy dodaný mobi-
liář přímo z Pražského hradu. Intimnější část
výstavy bude umístěna v podkroví domu Jany

a Josefa V. Scheybalových. I díky tomu věříme,
že se nám podaří zvládnout všechna hygienická
opatření, která budou potřeba,“ dodává Vobořil.

Otevření výstavy je plánováno na konec květ-
na. Aktuální info naleznete na turistickém we-
bu www.jablonec.com. (rsch)

Antonín Chittussi
Mokřiny pod hrází při západu – olej na plátně; 66,5 x 93 cm, 1884

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

Otakar Nejedlý
Rozkvetlý sad – olej na plátně; 82,3 x 115 cm, kolem 1920

Nové tvůrčí aktivity Palace Plus
Palace Plus je unikátní prodejní centrum skla
a bižuterie a významná turistická atrakce
Jablonce nad Nisou. V Jablonci je otevřeno
více jak devět let, ale nyní, podobně jako jiné
projekty, firmy a společnosti, prochází jistou
krizí.

Bižuterní centrum Palace Plus funguje v Jablon-
ci nad Nisou již 9 let. Postupně se stalo základ-
nou pro aktivity Svazu výrobců skla a bižute-
rie, jeho členských firem v oblasti turistického
ruchu a vybudovalo si solidní image reprezen-
tanta českého bižuterního průmyslu. „Každý
rok přivítáme v Palace Plus tisíce turistů, oby-
vatel regionu i významných osobností, kteří se

zajímají o kvalitní jabloneckou bižuterii, české
užitkové sklo a skleněné vánoční ozdoby,“ říká
Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla
a bižuterie a člen Palace Plus. Významným
partnerem centra je Muzeum skla a bižuterie,
se kterým Palace Plus spolupracuje v programu
Do Jablonce za sklem a bižuterií. 
V bižuterním centru u jablonecké přehrady
prezentuje svoji produkci třicet pět výrobců bi-
žuterie, devět skláren a čtyři výrobci vánočních
ozdob. „Součástí nabídky jsou i kreativní dílny,
odborné semináře a několik velkých prezentač-
ních akcí např. Dílna inspirace, České Vánoce
apod.,“ vysvětluje Kopáček.

Palace Plus je v neziskovém sektoru unikát-
ním projektem, žádná podobná asociace se ne-
odvážila něco podobného zorganizovat. „Váží-
me si podpory všech zúčastněných firem, dvou
provozovatelů, statutárního města Jablonec
nad Nisou a Libereckého kraje. Jsme přesvěd-
čeni, že jsme svojí činností přispěli k oživení bi-
žuterního průmyslu a turistického ruchu v du-
chu Jablonec – město skla a bižuterie,“ myslí si
předseda.

Bižuterní centrum Palace Plus prožívá v ob-
dobí nouzového stavu nelehké chvíle, od 13.
března je uzavřené a pravděpodobně bude zno-
vu otevřeno 11. května. „Máme před sebou slo-

žité období, které nelze nazvat jinak než bojem
o záchranu. Ten úspěšně vybojujeme jen tak,
že se k nám vrátí věrní zákazníci,“ neztrácí
optimismus Pavel Kopáček.

Palace Plus připravuje na sezonu nápadité
kolekce doplňků a nové tvůrčí aktivity. I přes
komplikované období nepřestali designeři vý-
robních firem pracovat a na start sezony vytvo-
řili řadu novinek. „Zveme všechny Jablonečany
i návštěvníky ze širokého okolí. Přijďte k nám,
potěšíme vás,“ uzavírá předseda Svazu výrobců
skla a bižuterie a člen centra Palace Plus.

Více o termínech otevření naleznete na we-
bech www.palaceplus.cz a www.jablonecjewel-
lerytour.cz. (end)

Foto archiv JKIC

Foto archiv Palace Plus Foto archiv Palace Plus
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Jaroslava Brychtová zdědila po otci výtvarný ta-
lent a díky němu získala i vztah ke sklu jako vý-
tvarnému materiálu. Po absolvování turnovského
gymnázia začala v letech 1945–1947 studovat na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové v Praze v sklář-
sky zaměřeném ateliéru profesora Karla Štipla. Ve
studiu sochařství pokračovala na Akademii vý-
tvarných umění v Praze u profesora Jana Laudy.

Po ukončení vzdělávání se v roce 1950 natrvalo
vrátila do rodného města a nastoupila jako vý-
tvarnice do národního podniku Železnobrodské
sklo. Věnovala se zde využití skleněných materiá-
lů v architektuře a začala experimentovat s tech-
nikou tavení skla do forem. Při tom dokázala dob-
ře zúročit své sochařské zkušenosti.

Náročné realizace ji přivedly k týmové práci.
Než vytvořila tvůrčí dvojici se Stanislavem Liben-
ským, spolupracovala s výtvarníky Miloslavem Jág-
rem, Karlem Pešatem, Janem Černým, Vilémem
Dostrašilem i dalšími. Jak by se její výtvarná drá-
ha vyvíjela, kdyby se neseznámila se svým život-
ním a tvůrčím partnerem, to lze jen těžko odhad-
nout. Stanislav Libenský přišel do Železného Brodu
v roce 1954 jako ředitel sklářské školy. Setkání
s ním bylo pověstným osudovým momentem, který
rozhodujícím způsobem ovlivnil život Jaroslavy

Brychtové. Spolupráce sochařky s malířem začala
v polovině 50. let dvacátého století nejprve tvor-
bou menších plastik. Podobně jako pro mnohé
další umělce, také pro tvůrčí dvojici Liben-
ský–Brychtová byla důležitým krokem na společ-
né tvůrčí cestě prezentace v rámci československé
expozice skla na Expo 58 v Bruselu. Poté následo-
val bezpočet realizací spojených s architekturou
u nás i v cizině. 

V seznamu míst, kde vznikla díla Stanislava Li-
benského a Jaroslavy Brychtové, nechybí ani Jab-
lonec nad Nisou či Liberec. V letech 1958–59 vzni-
kala vitráž Pták s třešní pro hotel Zlatý lev
v Liberci. Do vstupní části budovy podniku zahra-
ničního obchodu Jablonex v Jablonci nad Nisou,
postavené v letech 1959–1961, navrhli vitráž Oheň
a sklo. Mezi nejvýznamnější realizace patří skle-
něné objekty Spad meteoritů v interiéru hotelu
a televizního vysílače Ještěd v Liberci (1971–73).
Pro obřadní síň jablonecké radnice, budované na
začátku 70. let dvacátého století, byly určeny vit-
ráže a světelné plastiky. Zůstává však smutnou
skutečností, že se díla Libenského a Brychtové
v Jablonci nad Nisou nedochovala.

Je výjimečné, jestliže se dvě tak výrazné tvůrčí
osobnosti dokážou spojit a po dlouhý čas tvořit
v jednotě a souladu. Vzájemně se respektovat, do-
plňovat a inspirovat se, v dialogu tříbit své názory
a společně se posouvat vpřed. 

V tvůrčí dvojici byla Jaroslava Brychtová tou
méně nápadnou, udržovala si jistý přiměřený od-
stup a moudrý nadhled. Nechala veřejnou slávu
více dopadat na svého partnera. Ten byl obvykle
středem pozornosti, protože byl velmi komunika-
tivní, otevřený a přátelský.

Jaroslava Brychtová patřila do generace, v níž
uměleckým osobnostem nechyběly hluboké zna-
losti, široký rozhled, pracovitost, skromnost a re-
spekt k řemeslu, úcta k tradici i pokora k oboru,
jemuž se věnovali. Měl jsem možnost se s ní ně-
kolikrát setkat, ale až nyní, s odstupem let, dokážu
dobře docenit význam těchto setkání.

V roce 1996 jsem vedl poměrně obsáhlý rozho-
vor se Stanislavem Libenským v ateliéru Brych-
tovy vily v Železném Brodě. Pan profesor vyprávěl
s velkým zaujetím a občas se nechal unést něja-
kou myšlenkou, která jej vnitřně zaujala. Jaro-
slava Brychtová seděla klidně u stolu a jen občas
doplnila nějaký údaj a upřesnila čas určité udá-

losti. Až později jsem si uvědomil, že ten rozhovor
jsem měl vést s oběma výtvarníky. Že jí ta jedno-
strannost mohla právem mrzet.

V rozhovoru Stanislav Libenský připomenul, jak
se spolupráce dvou výtvarníků zrodila. „Po pří-
chodu do Brodu jsem jednou nakreslil Misku –
hlavu, ale chyběla mi představa, jak by se dala
prakticky udělat. Jaroslava přišla do školy, uvidě-
la tu kresbu, a řekla: ...pane řediteli, mohla bych to
zkusit vymodelovat? Souhlasil jsem. Ona to vymo-
delovala, splňovalo to absolutně mé představy,
a od této chvíle jsme spolupracovali.“

V roce 2002 se měla konat v Městské galerii MY
v Jablonci nad Nisou výstava kreseb Stanislava
Libenského. Krátce před jejím zahájením pan pro-
fesor zemřel. Očekával jsem, že Jaroslava Brych-
tová výstavu z pochopitelných důvodů zruší, ale
nestalo se tak. Vždyť tolik lidí se na výstavu upřím-
ně těšilo! A ona věděla, že pozemský život jednou
skončí, ale život výtvarného umělce díky dílu, kte-
ré vytvořil, pokračuje dál.

Když jsem psal tuto vzpomínku, všiml jsem si
symboliky, kterou v sobě nesou roky úmrtí obou
sklářských osobností. Každý bude symbolický vý-
znam obsažených číslic chápat po svém. Pro mě je
to vzkaz, že patří neoddělitelně k sobě. Nyní – ve
sklářském nebi – jako nesmrtelné legendy a věčný
symbol úspěchů českého sklářského výtvarnictví.

Jan Strnad

Vzpomínka na 
Jaroslavu Brychtovou

Na začátku dubna letošního roku zemřela v Jablonci nad Nisou sklářská výtvarnice
světového věhlasu Jaroslava Brychtová. Její osobní i tvůrčí život byl spojený
s Železným Brodem, kde se narodila 18. července 1924 v rodině sochaře Jaroslava
Brychty (1895–1971). Ten se v rodišti své dcery usadil ve 20. letech minulého století
a stal se pedagogem a později i ředitelem místní sklářské školy. Byl autorem osobitě
ztvárněných skleněných figurek.

Foto Russell Johnson, 2010
Jaroslava Brychtová během vernisáže výstavy 

kreseb Stanislava Libenského v Městské 
galerii MY v roce 2002. Foto Jiří Jiroutek

Jaroslava Brychtová a starosta Jiří Čeřovský 
při zahájení výstavy kreseb Stanislava Libenského

v Městské galerii MY v roce 2002.
Foto archiv MGMY

Jaroslava Brychtová v železnobrodském ateliéru během rozhovoru 
se Stanislavem Libenským pro časopis Jizerská kóta v roce 1996. Foto Josef Honzík
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■ Ohlédnutí
Přijde čas, kdy se opět sejdeme
Současná situace spojená s koro-
navirovou pandemií pochopitelně
zastavila mnohé aktivity, i ty vol-
nočasové, určené pro seniory. To
však neznamená, že se v tomto
ohledu nic neděje. Naopak. Je však
potřeba vědět, že vedení Centra so-
ciálních služeb Jablonec nad Nisou
dnes a denně řeší pečovatelskou
a odlehčovací službu, zajištění péče,
osobní ochranné pomůcky, komu-
nikaci s krajem, městem i dalšími
poskytovateli sociálních i zdra-
votních služeb. Jedná se o velmi
náročné období. Dobrou zprávou
však je, že se díky skvělému přístu-
pu celého týmu nemusela omezit
a zastavit péče, byť některé dílčí
úkoly jsou velmi obtížné. 

Kancelář volnočasových aktivit
je součástí krizového vedení. Vedle
administrativy s tím spojené jsou
pracovníci kanceláře i nadále
v kontaktu s jabloneckými seniory,
a to jak přes telefon, tak i e-mail.
Posílají úkoly a kvízy na trénování
paměti, inspiraci na cvičení a pro-
tahování a další zajímavosti. Den-
ně se rozešle zpráva na 350 adres
a proběhne v průměru 12 telefonátů.
Je na místě poděkovat všem senior-
kám, které se okamžitě zapojily do
šití roušek. Od poloviny března do
poloviny dubna jich bylo přes 2000
kusů, což je neuvěřitelné číslo
a důkaz pomoci. Vyzvednout rouš-
ky a poslat dál na potřebná místa
bylo už to nejmenší. Mnohé zůsta-
ly v organizaci, další putovaly k se-
niorům, kteří bydlí v objektech na
Palackého, Novoveské, B. Němcové
i ve Slunné. Dále k jednotlivcům,
kteří neměli možnost si roušku se-
hnat nebo ušít. 

Velké množství roušek se dosta-
lo také do Diakonie ČCE, k jablo-
necké Naději, do Nemocnice Jab-
lonec a k Českému červenému kříži.
Celé toto období je velmi náročné,
i na psychiku. O to víc je potřeba
zachovat si pozitivní myšlení a tě-
šit se na chvíle, kdy se pravidla
uvolní a všichni se opět budou mo-
ci sejít ve spolkovém domě i v klu-
bech seniorů. (lf)

■ 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 omezenému provozu
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, email:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz. 

Centrum sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou je v kontaktu
s jabloneckým Českým červeným
křížem, který spojil síly s Vodní zá-
chrannou službou. Jejich společné
dobrovolnické centrum zajišťuje
pro seniory nákupy, vyzvednutí
a přípravu léků, venčení psů i ob-
jednávku a rozvoz obědů. Během
nouzového stavu jsou k dispozici

čísla na dispečink 602 503 705
a 601 386 447. 

Poděkování patří všem, kteří nám
pomáhají zvládnout složitou situaci,

všem individuálním, zejména ano-
nymním dárcům, subjektům a ko-
legům ze sociální oblasti za obrov-
skou míru podpory a solidarity.

Klub seniorek při ČSŽ
Vůbec se nám nepíše dnešní přís-
pěvek o činnosti našeho klubu
dobře, nepříznivá situace s koro-
navirem nás všechny zaskočila.
Pro letošní rok jsme měly naplá-
novanou celou řadu zajímavých
akcí. Stihly jsme navštívit jen
představení jabloneckého divadla
a zrealizovat oslavu MDŽ v měst-
ské sportovní hale, které se zúčast-
nili představitelé města, kraje,
ÚRŽ Praha a 40 našich členek. Akce
včetně kulturního programu se vy-
dařila. Ostatní akce do 30. června
jsme musely zrušit. Byla to veliko-
noční tvořivá dílna, přednáška
z ortopedie, z právní oblasti a také
červnový autobusový výlet. Člen-
ská základna je stále v kontaktu
přes e-maily nebo telefony, sdělu-
jeme si všechny novinky z jablo-
neckého magistrátu, ČČK i CSS.
Pomáháme osamělým starším
členkám s nákupy a povzbuzuje-
me je v jejich nelehké situaci. Daří
se nám udržet dobrou náladu i dí-
ky každodenním kvízům, které po-
sílá CSS e-mailem a my je dále
přeposíláme. Moc za to děkujeme.
Abychom pomohly dobré věci, ši-
jeme roušky pro naše blízké i pro
CSS. Reagujeme na opatření vlády
a krizového štábu a věříme, že to
společně zvládneme. Postupně pak
budeme načerpávat síly a energii,
abychom se zase mohly pustit do
akcí, které na nás čekají.

(jh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klubová setkávání a seniorské ak-
tivity jsou až do odvolání zrušené.

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

Koordinace 
rozvozu roušek, foto CSS

Alena Čejková z Klubu seniorek při Českém svazu žen, foto CSS

Líba Pumrlová z místní organice Klubu seniorů při Svazu tělesně postižených, foto CSS

Šití roušek, 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. května 1920, 120, strana 1, 2, 3, R, V
Jablonec. Prvomájové oslavy proběhly v klidu,
Na Horním náměstí se v 1/2 11 seřadil průvod
a prošel s dvěma kapelami ulicemi na Starý trh.
Účastníci nesli rudé prapory s červenými stu-
hami a transparenty s nápisy: Ať zhyne milita-
rismus, Proletáři všech zemí, spojte se! Na Sta-
rém trhu promluvil Josef Pilz a nový poslanec
Dr. Hahn, další řečník agitoval pro III. Interna-
cionálu. Úspěch měly dívky s modrými chrpami,
což je emblém německých národních socialistů.
Němečtí a čeští sociální demokraté si připjali
rudý karafiát.

Varšava. Porážka ruských bolševiků u Mohi-
leva. Polské jednotky zničily téměř celou 12.
bolševickou armádu.

Praha. Námitky proti českému generálovi
Augustinu Mrázkovi, který za války sloužil
v rakouské armádě. Z české strany je mu vytý-
káno, že zavinil neúspěch při přechodu Dunaje
u Semenovie a brutálně jednal s českými vojá-
ky. Komise pro stížnosti na ministerstvu obrany
však protesty odmítla jako nepravdivé. Mrázek
byl přijat do české armády s plnými poctami.

Jablonec. Černá kronika. Z přehrady bylo vče-
ra vytaženo mrtvé tělo 39letého dělníka Franze
Honzejka. Honzejk byl před 4 týdny propuštěn
z nemocnice po amputaci levé nohy.

16. května 1920, 134, strana 1, R
Praha. V právě vydaném listu Červen vyzývá
bývalý poslanec Neumann český proletariát ke
sjednocení v komunistické straně: Naší úlohou
nemají být demonstrace a zbytečné stávky, ale
disciplinovaná práce. Organizace a program
budou vyhlášeny na konferenci 23. až 24. květ-
na 1920.

17. května 1920, 135, strana 4, V
ČSR. Export cukru 1919. Vývoz činil 2 828 990
metrických centů. Největšími zákazníky byly
státy: Rakousko 1 600 450 q, Francie – 500 000 q,
Německo 263 150 q a Polsko 56 750 q.

18. května 1920, 136, strana 4, V
Jablonec. Ženský katolický spolek má 400 čle-
nek. Předsedkyní je paní Henriette Luh. Spolek
shromáždil v loňském roce četné dary a poda-
řilo se mu zajistit na vánoční nadílku roku 1919
šatstvo a boty pro 121 dětí a peněžité dary pro
chudé nemocné osoby a rodiny.

19. května 1920, 137, strana 3, V
Vyhynou sloni? Nejušlechtilejší africké zvíře je
téměř vyhubeno kvůli lovcům slonoviny. V ob-

lasti kmene Zulu byl zabit poslední slon. Také
ve Rhodézii a Transwaalu je slon na listině
ohrožených zvířat. Angličtí ochránci slonů na-
vrhují přeživší slony soustředit v oplocené re-
zervaci.

20. května 1920, 138, strana 5, V
Lukášov. Při včerejší bouřce zasáhl blesk stodo-
lu pana Adolfa Hübnera a ta se stala kořistí pla-
menů. Energický zásah místních hasičů zabrá-
nil vyhoření vedle stojícího domu s hospodou.

Smržovka. Při včerejší bouřce, která byla
spojena s průtrží mračen, zasáhl blesk mač-
kárnu skla pana Johanna Umanna, aniž by
způsobil materiální škodu. Zabil však mačkáře
pana Svobodu, který stál u svěráku. Pan doktor
Rudolf Heller zkonstatoval již jen jeho smrt.
Tragicky zahynulý muž zanechává po sobě
vdovu.

27. května 1920, 144, strana 1, 6, V
Asie. Arabové proti Angličanům a Francouzům.
Vídeňská Reichspost hlásí, že Galilea je zapla-
vena arabskými válečnými kmeny. Francouzská
zóna je v rukou muslimů. Francouzi utrpěli
těžké ztráty. Obyvatelstvo prchá do anglického
sektoru, který je rovněž ohrožen. V Mezopotá-
mii postupují Arabové na Damašek a Bagdád.
Vojenská mise Entente, která dohlíží na stavbu
železnice, byla přepadena a zlikvidována. Také
Jeruzalém je ohrožen.

Útěk z Petrohradu. Hladovějící město opouští
denně průměrně 1 500 obyvatel. Sovětské úřa-
dy vyhlásily zákaz odjezdu mužů od 18–50 let
a žen od 15–40 let, protože chybí dělníci.

Jablonec. Spolek filatelistů Včela svolává
členskou schůzi do hotelu Geling . Sejdeme se
2. 6. v 1/2 8 h.

Inzerát. Perličkové ověsy k lampám a pletené
pompadúrky nabízím k okamžitému levnému
prodeji. Plavy u Tanvaldu č. 30.

28. května 1920, 145, strana 1, V
Praha. Volba prezidenta republiky. Odevzdáno
bylo 471 hlasů. TGM byl zvolen 284 hlasy.

29. května 1920, 146, strana 5, 6, 7, V
Piráti v Černém moři. Turecký korespondent
listu Temps hlásí, že 7. 5. se stalo asi 400 pasa-
žérů parníku Souire oběťmi 30členné bandy pi-
rátů, kteří předtím spořádaně a s pasy nastou-
pili v batumském přístavu. Krátce po odjezdu
z přístavu zajali kapitána a telegrafistu; námoř-
níky přinutili k poslušnosti revolvery. V klidu
obrali cestující o jejich majetek a pod pláštěm
noci opustili loď, která pokračovala v plavbě na
Cařihrad.

Jablonec. Zásobování. Fazole: mimořádný příděl
1/2 kg si vyzvedněte na ústřižek č. 6 000–7 000.
Cena 11 K za 1 kg. Margarin: 6 dkg na osobu za
1 K 50h. Ústřižek 601–900.

Jablonec. Čtvrté oddělení jabloneckých dobro-
volných hasičů pořádá v sobotu 6. 6. rodinný
výlet do Maršovic do restaurace pana Juppeho.
Výlet se bude konat bez ohledu na počasí. Sraz
bude v 1/2 3 na dvou místech podle bydliště čle-
nů sboru. – A. Lesní zátiší – půjde se zadem do
Kokonína a do Maršovic. B. U Křížového kamene
(U Balvanu) – půjdeme přes Malé Vrkoslavice
a Kokonín do Maršovic. Přátelé, známí, dobro-
dinci a příznivci ušlechtilých idejí hasičstva
jsou vítáni!

Inzerát. Hotel Neuburg v Nové Vsi zve na ta-
neční zábavu, která se koná v neděli 30. 6.
Hraje smyčcový orchestr. Srdečně zve Franz
Richter s chotí.

31. května 1920, 148, strana 3, 7, 8, V
Jablonec. Plovárna na Novoveské ulici hlásí:
voda 18 ° Re, vzduch 16 ° Re.

Jablonec. Zítra se bude konat v městském
parku promenádní koncert. Hraje orchestr
jabloneckého divadla.

Inzerát. Přijmeme okamžitě dva střízlivé kočí
k těžkému uhlířskému vozu. Anton Endler,
prodej uhlí, Říšská ulice 40.

Inzerát. Kino Fortuna hraje drama o 5 aktech
Oběť s Karolou Toelle v hlavní roli.

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. května. 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 dubnového kvízu: V Jizer-
ských horách se vyskytují vzácné a chráněné
druhy živočichů. V posledních letech patří me-
zi zvláště ohrožené tetřívek obecný. Výhercem
dubnového kvízu je Matyáš Kneř.

Otázka na květen
Spoluautorem úspěšné publikace Jizerské ticho
je fotograf, který v roce 2013 získal cenu Pro
meritis za přínos v oblasti umění – fotografie.
Je jím:
a) Otokar Simm
b) Wolfgang Ginzel
c) Siegfried Weiss

Roušky pomáhaly už před sto lety. Příslušníci poli-
cie v Seattlu s ochrannými rouškami v době epide-
mie španělské chřipky v letech 1918–1920.

Jarní krajina na Jizerce
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■ Jablonecké maličkosti XLVII.

Po pěti letech hledání Jabloneckých malič-
kostí ve mne náhle vzrůstá touha po popiso-
vání míst, která nejsou tolik na očích. Při-
nášejí nejen vzrušení z hledání, ale často
i zklamání z nenalezení. Následovanému
ovšem chutí znovu hledat. A konečně nalézt!

Jedním z takových míst může být do nedávna
bezejmenná žulová skalka v lese na jihový-
chodním svahu kopce Kotel (652 m). Našel
jsem ji náhodou při jedné z procházek krásným
údolíčkem nazývaným kdysi Granitz, což není
nic jiného než poněmčený český výraz pro slo-
vo hranice. Na starých mapách vsi Reinowitz
působí to jméno docela exoticky, ale je zde
správně. Protože toto údolíčko protínala kdysi
hranice panství, dnes oddělující toliko katastry
Rýnovic a Hraničné, a tvořící navíc obecní hra-
nici mezi Jabloncem a Janovem. Však také jmé-
no vsi Hraničná (kdysi v německé podobě
Gränzendorf) tuto hranici připomíná. 

Ale horské údolíčko dnes ani trochu nepůso-
bí tak, že by bylo rozděleno pomyslnou čárou
na dva katastrální a obecní světy. Slunil jsem se
tam v jednom horkém dni na okraji pastviny le-
mované žulovými kameny. A pak mne bůhví-
proč napadlo vrhnout se do zalesněného svahu
vrchu Kotel. Je to magický les. Jako kdyby
právě tady byla nálada jedné svatyně jablo-
necké minulosti. Tady se za sto let vůbec nic
nezměnilo, možná jen smrky trochu povy-
rostly. 

A právě zde mne napadlo, jak naše vnímání
minulosti ovlivňují naše představy o krajině,
v níž měl dávný čas tikat. V jižním jizerskohor-
ském podhůří si zašlé časy jednoznačně spoju-
jeme se smrčinami. Právě ony smrky se silnými
větvemi obrostlými lišejníky a často doslova za-
metajícími lesní půdu jsou onou očekávanou
kulisou minulosti. Smrčiny halí skály a lamače
žuly, vlní se za zády dřevařů, objímají roubené
pily i staré šlejfírny s náhony a v nich letící
stružku hravé vody. A přitom ještě ve středově-

kých časech bychom na těchto místech našli
nejspíše nějaký smíšený les plný buků, jasanů,
javorů, možná borovic rostoucích nahoře na
skalách. Buď, jak buď, lesy se proměňují jako
naše pohledy na svět. Jenže skály v nich po
dlouhá staletí zůstávaly stále stejné. Kamenů
na svazích Kotle si zkrátka nikdo nevšímal.
Když lidé přišli do údolí, jímž protékal dnes
bezejmenný potůček, pojmenovaný kdysi Sor-
geflössel, proměnili lesy při jeho toku v pastviny
a drobná políčka. Pár domků postavili, dokonce
kapličku. Vytahali kameny z luk a vyskládali

z nich zídky, které dodnes spoluvytvářejí půvab
těchto míst. 

Jenže když do lesů přišli lamači a kameníci,
nastaly skalám najednou horší časy. Málo se to
ví, ale zpracování kamene na Jablonecku zača-
lo až vcelku pozdě. Traduje se, že první přišla
na řadu žlutá, tzv. železnobrodská či černostud-
niční žula. Tu prý v údolí nad Vratislavicemi
a Prosečí těžil a zpracovával jistý Michael
Appelt v první polovině 18. století. Jeho nesmě-
lé pokusy v kamenické řemeslo přeměnil na
konci 18. století tkadlec Franz Wünsch, který
začal zpracovávat kámen ze skal v lesích pod
Císařským kamenem. Zde pak v 19. století
vznikla řada lomů, v nichž se nenápadně rodil
fenomén nažloutlé žuly coby stavebního kame-
ne typického v té době pro nové stavby na ro-
hanském panství. Jizerskohorská či liberecká
žula, typická onou barvou čerstvé tlačenky, by-
la snad poprvé využita pověstmi opředenou po-
stavou maxovského kováře Antona Kunzeho,
přezdívaného Brechschmied, který z ní začal
stavět jen o něco později než Michael Appelt.
A právě tato šedivo-růžová žula byla později do-
bývána i v několika malých lomech na svazích
kopce Kotel. Traduje se, ale nevím, jak moc je
to pravda, že zde byla vylámána i část materiá-
lu potřebného pro stavbu hráze mšenské pře-
hrady. Byla ale asi v okolí Jablonce lepší místa
pro kameníky, snad s kvalitnějším kamenem či
lépe dostupná. Lomy nad údolíčkem byly záhy
spěšně opuštěny; tu a tam na svazích Kotle do-
dnes najdeme i poházené vylomené kvádry,
které již nikdo neodvezl na stavby do města. 

Pokud by lamači a kameníci ve svazích na
Kotli vydrželi déle, je dost dobře možné, že by
nakonec na kvádry rozbili i onu půvabnou
skalku, na niž jsem v lese nad údolíčkem vyle-
zl a dovolil si ji podle tvaru pojmenovat Kus sý-
ra. Ještě, že ji nechali být: nebyl by dnes důvod
jít do lesů nad údolíčkem hledat jednu ze ztra-
cených maličkostí…

Marek Řeháček

Kousek sýra v Kotelském lese

Kresba Petr Ferdyš Polda

Muzeum se opět těší na návštěvníky
Pokud bude platit plán Vlády ČR, otevře se
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou pro návštěvníky opět v úterý 26. květ-
na. Nově bude v letním období upravena
provozní doba, a to na 10–18 hodin.

Po celý týden, tedy až do 31. května, bude pro
všechny návštěvníky vstup zdarma.

Mimořádně bude otevřeno také v pondělí
1. června, kdy budou mít na oslavu Mezinárod-
ního dne dětí zdarma vstup děti do 15 let, do-
spělí budou platit snížené vstupné v ceně 50 Kč.

Aktuálně muzeum nabízí stálé expozice bižu-
terie (Nekonečný příběh bižuterie) a skla (Ča-
rovná zahrada – české sklo sedmi století).

Od 20. června bude zpřístupněna Výstava
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. v rámci Mezi-
národního trienále skla a bižuterie Jablonec
2020. Její součástí bude i prezentace svítidel
v nové skleněné přístavbě.

Je třeba počítat s tím, že návštěvnický režim
bude omezen na 50 osob (včetně personálu),
návštěvníci tedy musí být připraveni na případ-
né čekání na uvolnění míst. „Tento čas ale mo-
hou strávit v novém muzejním parku, který je
v těchto dnech dokončován,“ uvedla ředitelka
muzea Milada Valečková.

Od 30. 5. začne fungovat i Kristiánov. Bližší
info www.msb-jablonec.cz (mv) Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou



(24)

jablonecký měsíčník květen 2020

Jablonec byl od r. 1938 říšským městem, pro-
tektorátní hranice běžela po linii Sychrov – Ko-
panina – Plavy. Jazyková kousek severněji.
V roce 1945 byl Jablonec, stejně jako Jizerky
a Krkonoše, mimo hlavní válečný tah Rudé ar-
mády na Berlín. Náletů i průchodu fronty byl
Jablonec ušetřen. V roce 1944 spadla sestřelená
německá stíhačka kamsi na Dolinu. Jediný ná-
let zažil Jablonec až 7. května 1945 od sovětské-
ho letectva, kdy padly spíše náhodně bomby
k sádkám za přehradou, do ulice Pod Baštou
a pak prý i někam ke Schlarraffii, poškozeny
byly mrakodrapy. Zato Bedřichov byl toho dne
nepochopitelně velmi vybombardován. Bomby
padaly i na Černou Studnici, kde ale tábořily
prý jednotky SS. Německá správa fungovala až
do konce.

Válečná výroba ve městě a okolí
Ve městě a okolí byla výroba zaměřena na vá-
lečnou. Místo bižuterie vyznamenání, ale hlav-
ně výstroj, výzbroj a díly jemné mechaniky
a optiky pro složitější zbraňové systémy. Od
r. 1940 vznikla zbrojovka F.A.B. v Rýnovicích,
pozdější areál Liazu. Měla tam být i podzemní
továrna. Vrcholem byla firma Getewent a Ried-

lovy sklárny, kde se vyráběly komponenty pro
radary a obrazovky k radarům. Bojeschopní
muži mladších ročníků byli odvedeni, stejně
tak i poslední německý starosta města Oswald
Wondrak. 

Pracovali i váleční zajatci
Jablonec byl přesto přeplněn lidmi. Na práci
zde byli v táborech váleční zajatci – Francouzi,
vojáci Rudé armády, Italové. Dále totálně nasa-
zení Češi, Poláci, ale i „ostarbeiteři“ z Polska,
Ukrajiny, Běloruska. U továren byly i pobočky
koncentračního tábora Gross Rosen (dnes
Rogožnica) s vězni. Byli tu „národní hosté“ – li-
dé z vybombardovaných německých měst. A od
zimy i uprchlíci před Rudou armádou z Vý-
chodního Pruska, od Vratislavi a ze Slezska. Do
toho epidemie úplavice a tyfu. V květnu přibyly
ustupující jednotky německé branné moci.
Zanechávaly v ulicích těžkou výzbroj. Tisíce li-
dí odjinud. Ale žila zde i usedlá menšina čes-
kých starousedlíků, co v roce 1938 zůstali.
Věděli o sobě, scházeli se, připravovali se.
Vítězslav Žídek a Václav Bous byli jedni z nich.
Byli zatčeni a zahynuli v Osvětimi. Připomínají
nám je dnes názvy ulic. 

Ilegální národní výbor
Od r. 1942 byl ustaven ilegální národní výbor
v čele s Karlem Šimonem. Podmínky pro ozbro-
jený odboj a sabotáže zde nebyly, chybělo nut-
né zázemí. Podporovali se zajatci potravinami,
na útěku, obstarávaly se zpravodajské informa-
ce a držel styk s vnitrozemím. Výbor vyjednal
pomoc při převzetí Jablonce s Francouzi a Italy.
Kapitán J. Girard vedl skupinu 650 Francouzů.
A s 500 Italy majora M. Fabriho vytvořili znač-
nou sílu, ke které se přidalo ještě 400 ruských
zajatců. Chyběly však zbraně.

Žádný div, že zájmy zde usedlých Němců
i Čechů na konci války musely být za této situ-
ace jiné než v protektorátu. Žádné vyřídit si to
ještě s okupanty, ale hlavně udržet klid, situaci
pod kontrolou, předejít krveprolití a humani-
tární katastrofě. 

Klidné předání města
Výbor od dubna vyjednával s německou sprá-
vou. Všichni se shodli na klidném předání měs-
ta, až nastane vhodná doba. Naopak německá
policie měla udržovat pořádek do příchodu po-
sil. Den převzetí měl být 7. 5. Ale povedlo se to
až na několikátý pokus dne 8. 5. Byla velká o-
bava z jednotek SS na Černé Studnici. Nevědělo
se, co jsou zač a jak se zachovají. Až později se
ukázalo, že to byly jednotky snad z Pobaltí, kte-
ré se chtěly dostat k Američanům. Do místních
věcí se nemíchaly. Vše nakonec klaplo, Němci
dohodu dodrželi. A tak, jak říkával Václav
Vostřák: „Jablonec se osvobodil sám.“

Vězni koncentračních táborů byli převezeni
do ošetřoven Čs. červeného kříže v Železném
Brodě, kde jim byla poskytnuta první pomoc
a lékařské ošetření. Pro mnohé přesto pozdě.
Udržel se chod a zásobování lidí ve městě. 

Rudá armáda v Jablonci
Dne 9. 5. dorazil od Brandlu předvoj Rudé ar-
mády – čtyři tanky následované znavenou pě-
chotou. Hnal i pestré stádo zrekvírovaných krav
směrem na Smržovku. Den poté je následovali
vojáci 88. střelecké divize generála majora N. S.
Samochvalova, hlavní štáb Rudé armády byl
v Parkhotelu ve Smržovce, velitelství města
v dnešní ZUŠ v Podhorské ul. Tím vojenská
část války šťastně skončila.

Občanská válka a etnické čistky
Začala však válka jiná, která dodnes zanechala
hořkou pachuť. O nadvládu nad městem, o poli-
tické pozice, o bohatství města, ale hlavně státu,
proti vlastním občanům německé národnosti.
Dnešní terminologií – válka občanská s etnic-
kými čistkami a vším, co k ní patří. Rabování,
vraždy, loupeže, znásilňování, kolektivní od-
plata, bezpráví na civilistech… boj o cennosti
po Němcích. A sebevraždy těch, kteří to nevy-
drželi. Začal divoký odsun. Ano, i to byl
Jablonec v květnu a červnu roku 1945. Čas o-
portunistů a dobrodruhů, porážky slušnosti
a humanity. Část dějin, na kterou nemůžeme
být hrdí. Dějiny, o kterých se dosud nedalo pří-
liš psát a měly být rychle zapomenuty. 

Lukáš Pleticha

Připomínáme si 75 let
od konce války

Psát o Jablonci za války, a objektivně, není vůbec jednoduché. Po válce došlo k obrovské
obměně obyvatel, paměť města se roztříštila na tisíce střípků. Ti, co zde byli, odešli, přišli
a zůstali jiní, co zde tehdy nebyli.

Zbytky německé techniky na Horním náměstí

Členové revolučních gard prohlížejí zabavenou munici

Děti chodily do školy i ve válečných letech. Česká obecná škola 
v Jablonci nad Nisou školní rok 1944–45. Foto archiv Jindřicha Ťukala
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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/

Cesta z města aneb Kousek 
lesa pro každého

Zavírat, nebo nezavírat? Takřka hamletovská
otázka v případě parkovišť u oblíbených výlet-
ních cílů vyvolala v dubnu v našem kraji bouř-
livou diskuzi. Téma koncentrace turistů na pár
oblíbených místech je však zajímavé dlouhodo-
bě, nejen v nynější epidemii. Příliš mnoho ná-
vštěvníků na jednom místě přetěžuje přírodu
a turismus a doprava vytlačují běžný život. Naší
krajině pomůže, když lidé začnou chodit i ji-
nam než jen do „profláklých“ míst – máme ta-
dy krásné přírody habaděj. 

Stejným způsobem můžeme zlepšit dostupnost
krajiny pro obyvatele Jablonce i rozptýlit turisty.
Stačí přidat další nástupní místa a navazující
pěší a cyklistické stezky do přírody na kraj města. 

Co konkrétně by okolo Jablonce pomohlo?
Vytvořit bezpečné propojení pěšky a na kole ze

Mšena a Rýnovic do harcovských lesů a na
Vysoký hřeben. A tam zahustit síť cest směrem
na Bedřichov a Rudolfov. A dořešit bezpečnou
cestu na kole z Jablonce do Janova a Bedři-
chova, kde dnes několik úseků vede po rušné
ulici Janovská. Doplnit stezky za Srnčím do-
lem. Vytvořit vyhlídkovou trasu na jižním sva-
hu Černostudničního hřebene a nástupní místa
a stezky od Kokonína a z Doliny. Propojit cyk-
lostezky, aby bylo možné dojet z Jablonce přes
Rádlo a Rychnov do Českého ráje i na Česko-
dubsko. A v neposlední řadě singltrek okolo
města. Možnost tu byla, ale kvůli přešlapování
na místě nám ji „vyfouklo“ Nové Město pod
Smrkem. Můžeme to ale ještě dohnat. 

Zároveň ale potřebujeme o stávající pěší
s cyklistická propojení nepřijít – například kvů-
li nové výstavbě. To se snažím už šestým rokem
hlídat ve výboru pro územní plánování a rozvoj
města. Naposledy jsem v únoru prosadil zane-
sení pěšího spojení na Horní Proseči do změny

územního plánu. Většina výše zmíněných nápa-
dů leží na kraji nebo na městě v šuplíku jako
záměry nebo rozpracované projekty, na jiných
se pracuje, ale relativně pomalu. Nejsou teď
prioritou ani pro město, ani pro kraj. Pojďme to
do budoucna změnit. 

V následujících měsících a letech bude stát
v recesi rozbíhat ekonomiku investicemi do in-
frastruktury. Nenechme je prostavět jen v dál-
nicích. Investice do rekreace, a tím i do našeho
zdraví se nám v Jablonci mnohonásobně vrátí. 

Petr Klápště, 
zastupitel Společně pro Jablonec

* P. S. Znáte Harcovské bučiny? Je to z Jablonce
i Liberce, co by kamenem dohodil. Svahy, ská-
ly, kontrast barevného listí a ladných šedých
bukových kmenů. Peřeje Harcovského potoka.
A hravá naučná stezka. Já tam chodívám, tak
vím, že pár se nás tam ještě vejde.

Válečná a poválečná léta 
První světová válka měla samozřejmě negativ-
ní vliv na dopravu na Jablonecku. Společnost
se musela vyrovnat s odchodem části personá-
lu na frontu a zastavením rozvojových projektů.
Během válečných let byla zcela zanedbávána ú-
držba tratí a vozidel a problém byl vůbec s udr-
žením provozu. Silně proexportně orientovaný
místní průmysl se musel vyrovnávat s pováleč-
nou odbytovou krizí, což mělo s postupným
rozvojem automobilismu vliv na tramvajovou
nákladní dopravu. Po skončení války získalo
samotné město majetkovou převahu ve společ-
nosti a díky tomu mohlo v průběhu dvacátých
let investovat do obnovy infrastruktury.

V polovině dvacátých let byla provedena re-
konstrukce trati mezi Rychnovem a Janovem,
umožňující zrychlení dopravy, snížení interva-
lu na 20 minut a zavedení posilových spojů me-
zi Mšenem a Kokonínem. Hotovo bylo na jaře
1926 a v září téhož roku mohlo na trať vyjet 10
nových, moderních a výkonných motorových
vozů. V roce 1928 doznala změn i městská trať.

Byla postavena propojka Poštovní ulicí k hlav-
nímu nádraží, kam byl převeden v září provoz
linky od Pasek. Od divadla k Brandlu pak už by-
la v provozu jen kyvadlová doprava k vlakům.
Pro paseckou trať bylo v roce 1930 modernizo-
váno šest původních motorových vozů dosaze-
ním úplně nové vozové skříně.

Modernizace se dotkla i zázemí. Ve vozovně
v Pražské ulici byly v roce 1927 uvedeny do pro-
vozu nové rozlehlé dílny. Napojeny byly jednou
kolejí, na jednotlivá stání přemisťovala tramva-
je posuvna uvnitř objektu. Staré haly pak již
sloužily především pro deponaci vozidel.

Nákladní tramvaje pak ještě vypomohly na-
vážením materiálu na stavbu nové jablonecké
radnice, pro kterou byla v roce 1930 zřízena
zvláštní vlečka. Rok předtím byla ještě postave-
na vlečka k novému objektu u pivovaru, mylně
považovanému za vozovnu. Stavba sloužila pro
překládání materiálu pro pivovar prostřednic-
tvím zajímavého technického řešení – vývěvy. 

V roce 1932 společnost objednala čtyři nové
vlečné vozy a o rok později dva motorové. Díky
vypuknuvší celosvětové hospodářské krizi a ma-

sivním investičním akcím v předešlých letech
se však dostala do ekonomických problémů
a platební neschopnosti. Vyrobené a dodané
nové vozy mohly být uvedeny do provozu až po
zaplacení, na trať tak vyjely až v letech 1936 až
1938. Tomáš Krebs

První jablonecké tramvaje 
1918–1938

Společně s dílnami byla vyprojektována i přilehlá nová správní budova, k její realizaci však nedošlo. V přízemí měly být prostory
pro údržbu tramvají (truhlárna, karosárna, lakovna), v patře kanceláře. V podkroví se počítalo se služebními byty.

Nové dílny těžké údržby byly na svoji dobu i velkoryse vyba-
vené, nepochybně vysoké náklady na jejich výstavbu a vy-
bavení se staly jedním z příčin neutěšené finanční situace
podniku po vypuknutí hospodářské krize.

Nové motorové vozy vyrobené v pražské firmě Ringhoffer by-
ly slavnostně uvedeny do provozu 28. 9. 1926 a kromě
přepravy osob byly používány i k nákladní dopravě.

Konečná u hlavního nádraží a jeden ze šestice modernizova-
ných vozů z roku 1900. Tramvaje obdržely nejen novou vo-
zovou skříň, rekonstruován byl i pojezd a elektrická výzbroj.
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www.mestojablonec.cz

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Tel.: + 420 483 357 124
mobil: + 420 776 677 796

Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné, shrnovací,
stavební pouzdra.

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA
Palubkové dvefie od 2 850 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií + obloÏek 
od 500 Kã

BAZAR dvefií, zárubní, V˘fiez zárubní
POSEZENÍ PRO RADOST

Kavárna, vinárna
Otevfieno: aÏ to spoleãnû zvládneme

R¯NOVICKÁ 31, Tel: 604 404 861

Roz‰ifite si vzdûlání v jazykov˘ch 
kurzech EDUCA.

Novû mÛÏete vyuÏít nabídku 
ONLINE v˘uky.

AJ, ·J, NJ, IJ, individuální kurzy 1+1.
VyuÏijte nabídku zavádûcích cen v˘uky

online.
info@educa-jbc.cz, 602 505 288,
www.educa-jbc.cz, Ml˘nská 46a

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2020
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

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

âI·TùNÍ KOBERCÒ, âALOUNùNÍ 
A DEZINFEKCE OZONEM

âistíme hloubkovou extrakcí. 
Ozon niãí viry, bakterie, zápach, 

spory plísní a dal‰í alergeny.
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

NEJVY··Í âAS ZAJISTIT VA·IM DùTEM 
MÍSTO NA NA·EM NETRADIâNÍM 

LETNÍM KURZU ANGLIâTINY
pro 12–20 leté

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

www.redlion.cz
728 791 251

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, 
stínící technika CLIMAX záruka 4 roky 

na v‰echny v˘robky. 
Nyní zamûfiení a doprava zdarma. 

Mail: p.mikez@hotmail.com 
Tel.: 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

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. 776 593 264, 777 838 338
www.rekra.cz, info@rekra.cz

BROKEN MOUSE – IT sluÏby
Potfiebujete pomoci s PC? 

Doma ãi ve firmû? 
Správa sítí, servis poãítaãÛ a notebookÛ, 

antivirová fie‰ení, individuální pfiístup.
Ml˘nská 350/24; tel. 733 694 333
email: servis@broken-mouse.cz

www.broken-mouse.cz

* 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

DláÏdûní kostek,
zámkové dlaÏby,

pfiekládání schodÛ.
v˘kop izolace

Tel.739 135 056

ANGLICK¯ JAZYK
Konverzace od rodilého mluvãího

pro zaãáteãníky i pokroãilé. První hodina
zdarma!! Mluvím ãesky. Soukromé / 

firmy Jablonec nad Nisou kanceláfi/u vás.
Také pfies Skype.

Cena za soukromé hodiny
60 minut 400 Kã.
Tel. 728 533 942

E-mail: bleaklow@seznam.cz 

V˘tvarná ‰kola Jablonec
ZÁPIS NA ·KOLNÍ ROK 2020/21

Zápis probíhá po cel˘ kvûten
V˘tvarné kurzy:

Dûti od 6 do 15 let
Studenti S· a V·

Pfiíprava k talent. zkou‰kám
Malování pro Ïeny

Kontakt a pfiihlá‰ení:
Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová

Rychnovská 81, 
Kokonín (budova Yoko)

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

www.blankabrozova.com/vytvarna-skola
f V˘tvarná ‰kola Jablonec

Levnû ubytovat v Jablonci a Liberci?
LEVNEUBYTOVAT.CZ

tel. 739 369 308
Nabízíme levné ubytovaní 

v pfiíjemném prostfiedí

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

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

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

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

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

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)


