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Přišel čas nových začátků
Vážení spoluobčané,

při čtení tohoto úvodníku si možná položíte
otázku, proč již potřetí za sebou vás oslovuji ja-
ko primátor, když je pravidlem, že se střídám
se svými náměstky. Jediným důvodem je ukon-
čení nouzového stavu a postupné rozvolňování
života města. 

Bylo to dlouhých 60 dnů, kdy jsme museli
v pracovním i osobním životě podle krizového
zákona dodržovat měnící se nařízení vlády,
ministerstev, hejtmana a všech nám nadříze-
ných složek. Museli jsme se chránit rouškami,
štíty, rukavicemi, byl omezen volný pohyb.
Nemohli jsme chodit do kina, divadla, ani na
pivo. Vím, že to bylo pro mnohé z nás stresují-
cí a psychicky velmi náročné. Přiznám se, že
rozhodování o opatřeních na úrovni města, za
která jsem byl jako primátor zodpovědný, ne-
byla pro mě vůbec jednoduchá, protože jsem
nikdy v takové situaci nebyl a nepracoval pod
takovým tlakem. Velké poděkování patří všem,
kteří mi věřili a v těchto nelehkých chvílích
svou radou pomohli. 

Život se postupně vrací k normálu. Otevřeli
jsme mateřské školky, otevírají se restaurace,

sportoviště, v omezeném počtu lidí se mohou
konat kulturní a jiné akce. Po dnech, kdy jsme
se chránili také tím, že jsme se uzavřeli doma
a vzájemně si pomáhali šitím roušek či donáš-
kou nákupů a léků, máme možnost vyjít opět
ven a znovu se „nadechnout“ a nabrat sílu do
dalších dnů. 

Avšak epidemiologická opatření nekončí.
Nemůžeme zcela zahodit roušky, protože je
ještě chvíli budeme potřebovat v obchodech,
autobusech – jednoduše všude tam, kde je vel-
ká koncentrace lidí. Stále je třeba mít na pa-
měti vzájemnou ohleduplnost a respektování
jeden druhého. Pomáhali jsme si v době nou-
zového stavu a měli bychom se o to pokusit
i nyní. Jak? Třeba tím, že budeme zase chodit
nakupovat do znovuotevřených obchodů, vy-
užívat nabízené služby živnostníků apod. I když
na sebe budeme stále více opatrní a budeme
stále dodržovat doporučená hygienická opatře-
ní, je třeba zase nastartovat nové začátky. 

Přeji vám klidné dny plné zdraví

Jiří Čeřovský, 
primátor

Nová skleněná přístavba jabloneckého Muzea skla a bižuterie – skleněný krystal – je novou 
krásnou dominantou středu města. Foto Petr Nový

Děti se těší na prázdniny, 
příměstské a pobytové tábory, více 

na 10. straně. Foto archiv DDM Vikýř



(2)

jablonecký měsíčník červen 2020

30. 4. 2020
• Policie ČR dohlíží na dodržování vládních opat-
ření ve městě, sleduje zvýšený pohyb lidí.
• Vláda rozhodla prodloužit nouzový stav do 17. 5.
a v souvislosti s tím vyslovila zákaz jednostran-
né výpovědi z bytu kvůli nehrazení nájmu v roz-
hodné době, tedy v průběhu nouzového stavu.
• Městská policie během týdne nezaznamenala
žádné oznámení k nedodržení vládních opatření
(roušky, shromažďování). Doprava v souvislosti
s uzavřením křižovatky Rádelský mlýn probíha-
la v Jablonci bez větších problémů. Na čtvrtek
30. dubna posílila MP své hlídky, protože se oče-
kávalo shlukování občanů u ohňů. Na víkend se
připravily cyklohlídky. 
• Ačkoliv jablonecký úřad měl zrušené všechny
úřední hodiny a byl pro veřejnost zavřený, poda-
řilo se odbavit bez komplikací 1 075 klientů. Sní-
žil se počet hovorů na krizovou linku COVID-19
a z veřejného WC kdosi odcizil dávkovač s dezin-
fekcí na ruce. Kromě toalet město začalo pravi-
delně dezinfikovat také autobusové zastávky. 
• Český červený kříž předal 230 dětských roušek
na humanitní odbor pro potřeby mateřských
škol, jejichž otevření se chystá na 11. května; or-
ganizuje kulturní vystoupení před domy, kde ži-
jí senioři, kteří se na ně dívají ze svých balkonů
či oken. Dále organizuje distribuci pratelných
bavlněných empírů, které šijí v rýnovické vězni-
ci. Lidé na ČČK už nevolají kvůli nákupům. 
• Ochranné pomůcky má magistrát připravené
pro mateřské i základní školy, poptává 66 stojanů
na dezinfekci rukou, jež by byly umístěné u vcho-
du školských zařízení, nakupuje 250 ochran-
ných štítů na obličej a bezdotykové teploměry
pro školská zařízení. 

4. 5. 2020
• V tomto týdnu se plánuje spustit testování oby-
vatel na přítomnost viru COVID-19 za úplatu;
jedním z míst je i jablonecká nemocnice –
Policie ČR spolu s MP bude u testovacího stanu
dohlížet na pořádek. 

• Připravuje se rozvolnění vládních opatření –
společenské a sportovní akce do 100 lidí, rozvol-
nění pro školská zařízení – MŠ, žáci 9. tříd a ma-
turanti, od 25. 5. budou moci nastoupit do škol
také žáci prvního stupně ZŠ, metodika MŠMT
přináší celkem jasně popsané postupy. Vláda
plánuje také otevření obchodních center nad
2 500 m2.
• Během uplynulého prodlouženého víkendu
provedla městská policie 142 kontrol, řešila 17
přestupků, z toho 13 kolem přehrady; v týdnu se
zaměřila také na výdejní okénko baru Cihelna,
a to na základě informace, že se v blízkosti DPS
Palackého shlukují lidé – zákazníci baru. MP
sledovala objízdné trasy kvůli uzavírkám křižo-
vatek procházejících přestavbou, jako problé-
mové se jeví Milíře a ulice U Nisy (činnost se-
maforu).
• Český červený kříž předal další dětské roušky
pro MŠ a ZŠ.
• Magistrát města Jablonec nad Nisou v týdnu od
27.–30. 4. obsloužil 1 100 klientů; v dubnu vyřídil
celkem 4 500 klientů, i když byl úřad pro veřej-
nost zavřený. 850 lidí si vyzvedlo roušky v příze-
mí radnice z tzv. rouškovníku. Stálá pracovní
skupina rozhodla, že objednávkový systém ke
sjednání schůzek na úřadě bude zachován po
celý květen. 
• Od 11. května se otevřou mateřské školy, proto
je nutné seznámit rodiče se způsobem docház-
ky, s jejich povinností přinést čestné prohlášení
o bezinfekčnosti atd.), školky musí mít informa-
ce i na webových stránkách.
• Město nakoupilo 31 bezkontaktních teploměrů
pro školská zařízení v ceně 1 609 Kč s DPH za
kus a objednalo stojany na dezinfekci.

7. 5. 2020
• Městská policie zaznamenala problémy mezi
2. a 3. přehradou. Šlo o vandalismus na majetku
Lesů ČR. MP společně s Policií ČR vyzvala maji-
tele pozemků, tedy Lesy ČR, aby začala svůj ma-
jetek chránit a využila k tomu Lesní stráž. Dále

v tomto týdnu MP zaevidovala vloupání do gará-
ží v ul. I. Olbrachta.
• Stavba křižovatky Ostrý roh komplikuje dopra-
vu. Řidiči využívají neoficiální objízdné trasy,
a tím vyvolávají nevoli u obyvatel daných uliček
a působí problémy v dopravě. Chybí odpovídají-
cí dopravní značení oficiálních objízdných tras,
které měl zajistit investor stavby, Liberecký kraj.
Navíc je ulice Želivského rozkopaná kvůli havá-
rii plynu.
• Intervaly jednotlivých spojů městské hromad-
né dopravy se postupně zkracují, hustota linek je
na 79 % běžného provozu. A město stále pravi-
delně dezinfikuje zastávky MHD. 
• Český červený kříž navázal spolupráci s odbo-
rem sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu
a společně vytvořily databázi klientů. Ta byla
nutná, protože se začaly objevovat případy zne-
užívání nabízené péče o lidi ohrožené šířením
koronaviru.
• Magistrát vybavuje školská zařízení před jejich
otevřením jednorázovými ručníky a rukavicemi,
ochrannými štíty, stojany na dezinfekční pro-
středky na ruce a bezkontaktními teploměry. 
• Do konce května bude úřad pracovat ve stáva-
jícím omezeném režimu, tzn. úřad je zavřený,
úřední hodiny zrušené, funguje však elektronic-
ký objednávkový systém a magistrát poskytuje
70–80 % běžného výkonu. Úplné rozvolnění pro-
vozu úřadu začne od 1. června. 
• Vedení města (primátor a náměstci) 8. 5. při-
stoupí k pietnímu aktu u rýnovického pomníku
obětí 2. světové války. I když si letos připomíná-
me 75. výročí konce tohoto obrovského válečné-
ho konfliktu, musela kvůli vládním opatřením
pieta proběhnout velmi komorně. Vedení města
položilo k pomníku věnec a na každý pamětní
kámen květinu. 

11. 5. 2020
• Policie ČR označila jako problém dopravní zna-
čení uzavírky související s budováním okružní
křižovatky Ostrý roh a řeší jej. 
• Městská policie během uplynulého prodlouže-
ného víkendu provedla kolem přehrady 28 kon-
trol a řešila celkově 23 přestupků – převážně do-
pravních.
• Činnost Českého červeného kříže přešla ke
standardnímu průběhu. Zajišťuje nákupy a léky
pro ohroženou nebo handicapovanou skupinu
obyvatel. 
• I během zkráceného týdne magistrát i přes
uzavření odbavil 1200 klientů, a to bez problémů
a stížností. Stanovil stav skladu ochranných pro-
středků na 14denní průměrné spotřebě v době
nouzového stavu, aby byl připraven na možnou
další vlnu pandemie. 

15. 5. 2020
• Policie ČR se kromě jiného připravuje na roz-
jezd fotbalové ligy.
• Mateřské školy jsou od 11. května otevřené,
Liberecký kraj proto zrušil své nařízení o otev-
ření nutných mateřských škol pro děti zaměst-
nanců vybraných profesí, to platí do 25. května
pouze pro Základní školu Liberecká. 
• Městská policie se rozhodla otevřít od 25. 5.
dětské dopravní hřiště pro veřejnost – nejprve
venkovní prostor a WC, později i učebny. Důraz
klade na zvýšenou hygienu.
• Jablonecký primátor Jiří Čeřovský svolal na
čtvrtek 21. května zasedání městského zastupi-
telstva za dodržení hygienických pravidel – v sá-
le byli jen zastupitelé a úředníci nutní k zajiště-
ní průběhu jednání. Pro novináře a veřejnost byl
otevřený balkon zasedací místnosti ve třetím
patře budovy radnice. 
• Odbor správní odbavil podobný počet klientů
jako před koronavirovou krizí.
• Dezinfekci zastávek městské hromadné dopra-
vy v Jablonci bude město provádět do konce
května.
• S koncem nouzového stavu ukončila stálá pra-
covní skupina svou činnost. 

(jn)

Šedesát dnů radikálních
omezení

Nouzový stav v České republice trval 60 dnů. Skončil v neděli 17. května o půlnoci.
Po celou dobu jeho trvání pracovala v Jablonci nad Nisou stálá pracovní skupina
krizového štábu, která se zpočátku scházela denně, pak dvakrát týdně. Jejím úkolem
bylo analyzovat situaci, zabezpečit ochranné pomůcky, hospodařit s dezinfekčními
prostředky, uvádět v praxi nařízení vlády a opatření krajského úřadu, zprostředkovat
aktuální informace občanům Jablonce. Opět vám přiblížíme, jak její činnost probíhala. 

Život ve městě po ukončení nouzového stavu. Foto Jiří Endler
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Školy a školky po nouzovém stavu
Úderem 16. března a vyhlášením nouzového sta-
vu v České republice se uzavřely v našem městě
všechny základní a mateřské školy. Otevřené by-
ly jen tři mateřské a jedna základní z nařízení
hejtmana Libereckého kraje, aby zabezpečily
děti vybraných profesí. Od 11. května se školy
vracely do provozu. Nejprve mateřské, posléze
i základní. A magistrát začal připravovat prázd-
ninový provoz mateřských škol. 

„Letošní školní rok byl hodně atypický, vrásky
na čele způsobil nejen pedagogům, ale také ro-
dičům. Hodně záleželo na osvícenosti a možnos-
tech zaměstnavatelů, aby rodiče v době nouzo-
vého stavu péči o své děti zvládli. I přes velkou
snahu všech zainteresovaných stran se dá oče-
kávat, že se někteří rodiče především předškoláků
dostanou o letních prázdninách do složité situace,
jak zajistit své děti, když v době koronavirové
museli čerpat dovolenou,“ říká vedoucí oddělení
školství Zdeňka Květová. 

Červencový provoz školek
Proto se Jablonec nad Nisou jako zřizovatel roz-
hodl nabídnout provoz školek na pět prázdnino-
vých týdnů. „Máme za to, že je třeba vyjít rodičům
vstříc a umožnit jim, aby mohli opět do zaměst-
nání a přitom věděli, že je o jejich děti dobře po-
staráno. Proto budou školky v provozu tři první

týdny v červenci a dva poslední v srpnu,“ říká
náměstek primátora pro oblast školství David
Mánek s tím, že přednostní nárok k přijetí budou
mít děti z rodin, kde jsou oba rodiče v zaměst-
nání. „Ředitelky mateřských škol samozřejmě
chtějí rodičům pomoci, zároveň však musí zajis-
tit čerpání dovolené učitelkám, které ji mají ze
zákona osmitýdenní a největší její část mohou
čerpat jen v době hlavních prázdnin. V průběhu
školního roku již čerpání téměř není možné, ne-
boť do školek dochází velké počty dětí. Proto jsme
jako zřizovatel ředitelkám už v průběhu nouzo-
vého stavu doporučili, aby využili zákonné mož-
nosti čerpání části dovolené zaměstnancům na-
řídit,“ doplňuje Mánek. 

Průběh prázdninového provozu však kompli-
kují také plánované opravy, které nemohou pro-
běhnout jindy než právě o prázdninách. „Z těch-
to důvodů nebudou moci červencový provoz za-
jistit školky v ulicích 28. října a Husova. Právě
v nich jsou na celé prázdniny plánované opravy
a výměny oken, a tak bude rodičům nabídnuta
náhradní školka. Která to bude konkrétně, o tom
se rozhodne až na základě počtu přihlášených
dětí,“ doplňuje Květová.

Informace o tom, jak to bude s organizací
prázdninového provozu mateřských škol, na-
jdou rodiče buď přímo ve školkách, nebo na je-
jich webových stránkách. „Mírně odlišný bude
provoz ve školkách Hřbitovní a Nová Pasířská.
Obě za nouzového stavu zajišťovaly děti zaměst-
nanců vybraných profesí, proto třetí červencový
týden budou zavřené,“ náměstek Mánek. 

Týdny s Vikýřem
Další možností, jak zabezpečit děti z mateřských
škol v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, jsou
prázdninové týdny s Vikýřem. Ty zajišťuje dům
dětí a mládeže jako náhradu za uzavřené mateř-
ské školy, a to v Základní škole v Sokolí ulici.
„Letos s ohledem na současnou situaci se prázd-
ninové týdny uskuteční pouze v srpnu. Infor-
mace k nim budou zveřejněné na webových
stránkách DDM Vikýř,“ informuje Květová. 

Léto školáků
K provozu se od 25. května pozvolna vrací také
školy základní. A už nyní je třeba myslet na
prázdniny. Podle stanovených opatření Minister-

stva zdravotnictví ČR o dětské letní rekreaci
z 15. května 2020 se budou moci letní tábory usku-
tečnit od 27. června, přičemž maximální počet
všech účastníků, čili dětí i organizátorů na jed-
nom pobytu, může být do 300, případně při příz-
nivé epidemiologické situaci až do 500 lidí. Ve
stanovém táboře smí být maximálně 100 lidí.
Podmínkou jsou samozřejmě zvýšená hygienická
opatření a pokud se objeví potvrzený pozitivní
výskyt koronaviru, musí se celý tábor zrušit (přes-
né podmínky na https://koronavirus.mzcr.cz/). 

Vybírat je možné z pobytových táborů, ale také
z nabídky táborů příměstských. „I pro léto 2020
město opět počítá s finančním příspěvkem pro
děti z mateřských škol a 1. tříd základních škol
na pobyt v příměstských táborech,“ připomíná
David Mánek s tím, že podpora zůstává ve stejné
výši a principu, jako tomu bylo v minulých le-
tech. „Rodiče dostanou ve své školce či škole po-
tvrzení o docházce a bezdlužnosti, jehož originál
odevzdají organizátorovi příměstského tábora.
Ten jim na jeho základě poníží úplatu o 100 Kč
na dítě a den. Podpora je možná na maximálně
pět dnů, tedy v celkové výši 500 korun,“ popisu-
je náměstek pro oblast školství. Podrobnosti
k příspěvku a aktuální nabídka příměstských tá-
borů jsou na webových stránkách města v sekci
vzdělávání/příměstské tábory s příspěvkem
města. (jn)

Školy a školky po nouzovém stavu
Úderem 16. března a vyhlášením nouzového stavu v České republice se uzavřely v našem městě všechny základní a mateřské
školy. Otevřené byly jen tři mateřské a jedna základní z nařízení hejtmana Libereckého kraje, aby zabezpečily děti vybraných
profesí. Od 11. května se školy vracely do provozu. Nejprve mateřské, posléze i základní. A magistrát začal připravovat
prázdninový provoz mateřských škol. 

Stojany se zásobníky na dezinfekci rukou 
pořídil magistrát města a následně je 

distribuoval do škol a školek. Foto MMJN

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Kogenerace pomůže životnímu prostředí
Jablonecká energetická (JE), dodavatel tep-
la a teplé vody pro čtyři tisíce jabloneckých
domácností a desítky firem a institucí, začí-
ná budovat kogenerační jednotky. A stejně
jako vloni i letos nabízí možnost přitápění
mimo topnou sezonu. 

Pokud o tuto službu stojíte, vyplňte si na webu
společnosti jednoduchý formulář. Dispečeři
pak budou schopni reagovat na případné
ochlazení takřka okamžitě. „Podle vyhlášky,
kterou se musíme řídit, je totiž možné mimo
topnou sezonu vytápět až v případě naplnění

teplotních podmínek a po souhlasu určitého
počtu odběratelů. A právě získání souhlasu, až
když teplota venku klesne, celý proces zdržuje.
Proto chceme být připraveni,“ vysvětluje výho-
dy předem podané žádosti Martin Kočí, mana-
žer obchodu JE.

Sliby plníme
V březnu letošního roku zahájila Jablonecká
energetická ve spolupráci s ČEZ Energo pro-
jekt výstavby kogeneračních jednotek. Jedná se
o instalaci kogenerací do čtyř vybraných zdro-
jů – Liberecká, Březová, Boženy Němcové a Jo-

sefa Hory. Zatímco v případě B. Němcové a J. Ho-
ry se práce odehrávají uvnitř kotelen, u zdrojů
v Liberecké a Březové vyrostou nové přístavby.
„U zdroje v Březové zároveň, jak jsme obča-
nům slíbili, navýšíme komín, který při té příle-
žitosti dostane nový kabát a bude vypadat lépe
než dosud,“ říká Boris Pospíšil, pověřený vede-
ním společnosti.

Kogenerace byla v plánu
S využitím kogeneračních jednotek ve svém
dlouhodobém plánu počítala Jablonecká energe-
tická už v době revitalizace v letech 2015–2016.
Letošnímu vlastnímu zahájení instalace tak
předcházely měsíce a roky příprav. Kogenerace
je vhodným řešením z ekologického i ekono-
mického hlediska. „Jednoduše řečeno, kogene-
rační jednotky budou odpadní teplo vzniklé při
výrobě elektrické energie dodávat zpět do sou-
stavy, což umožní dlouhodobou stabilizaci cen
tepla,“ vysvětluje Boris Pospíšil. Se zapojením
kogenerace do provozu počítá JE už od ledna
roku 2021. (mh)

Jednotka ve zdroji J. Hory, foto archiv JE

Komín v Březové – stav před prodloužením,
foto archiv JE

Komín v Březové – stav po prodloužení,
vizualizace archiv JE

Vrchlického sady s novými cestičkami
Necelých 150 tisíc korun investoval Jablonec
nad Nisou do úprav parku Vrchlického sady
v blízkosti Palackého ulice. V současné době
probíhají úpravy parkových cest, nejpozději
do června budou práce hotové. 

„Úpravy cest přijdou na 145 tis. korun včetně
DPH,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil
s tím, že městský projekt se shodou okolností
potkal s podobnou myšlenkou v rámci návrhu
veřejnosti podaného do participativního rozpo-
čtu. 

Cestičky, jejichž povrch bude nově perkový,
potřebovaly opravu už řadu let. „Jako každo-

ročně budou park zdobit ve středovém kruho-
vém záhonu letničky. Před mnoha lety byla
v tomto prostoru kašna, což si možná někteří
pamětníci vybaví,“ upřesňuje Kouřil. 

Parčík u křižovatky ulic Palackého a U Pře-
hrady vznikl počátkem dvacátých let minulého
století. V jeho středu byla až do 90. let fontána,
do které se osazoval hvězdicovitý středový
sloupek, z nějž pak kaskádovitě stékala voda.
Později byla fontána zavezena zeminou, takže
původní určení připomíná už jen kamenná ob-
ruba. V současné době park zdobí převážně
mohutné pyramidální duby a tisy. 

SVS rekonstruuje historický vodovod
a popraskanou kanalizaci 
Severočeská vodárenská společnost (SVS)
zahájila plánované investiční akce roku
2020, a to v ulicích Turnovská a Karla Čapka.

V Turnovské ulici provádí rekonstrukci zasta-
ralého zkorodovaného vodovodu pro cca 100
zásobených obyvatel. Stavbu koordinuje SVS se
statutárním městem, které provede obnovu po-
vrchů. Z uvedených důvodů a v koordinaci
s investiční akcí města, které plánuje rekon-
strukci povrchu pěší uličky s úpravou schodiš-
ťových stupňů, rozhodla SVS o provedení re-
konstrukce vodovodu v celkové délce 93 metrů.
Stavba byla zahájena 30. dubna 2020, stavební
práce začaly v týdnu od 18. května 2020. Podle
smlouvy o dílo má být vše dokončeno nejpo-
zději dva měsíce od předání staveniště, tj. nej-
později do 30. června 2020.

V ulici Karla Čapka rekonstruuje SVS zasta-
ralý zkorodovaný vodovod a popraskanou ka-

nalizaci. Stavbu koordinuje se společností
Innogy a práce potrvaji do konce června. 

Rekonstrukce se bude týkat ulice Karla Čap-
ka, kde je litinový vodovodní řad z roku 1919.
Potrubí je zastaralé a zkorodované. Dále se zde
nachází kanalizační stoka z betonu. „Kamerová
prohlídka prokázala, že potrubí je popraskané,
natékají do něj balastní vody, tvoří se kaverny
a jsou zde špatně provedené přípojky,“ říká
mluvčí SVS Mario Böhme s tím, že vodárenská
společnost zkordinuje rekonstrukci 108 metrů
dlouhého vodovodu a 88 metrů kanalizace s in-
vesticí společnosti Innogy. „Součástí stavby bu-
de i přepojení všech stávajících kanalizačních
přípojek z přilehlých nemovitostí, uličních
vpustí a dešťových svodů. Rekonstrukce kanali-
zace bude prováděna v celé délce v souběhu
s rekonstrukcí vodovodního řadu, potrubí bude
uloženo do společného výkopu s tím vodovod-
ním,“ popisuje Böhme.

Nový vodovod bude propojený do stávajícího
vodovodního řadu v ulici Svatopluka Čecha
a přepojeny do něj budou všechny stávající vo-
dovodní přípojky z přilehlých nemovitostí. 

„Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Re-
konstruovaný vodovodní řad bude při rekon-
strukci odstaven a zásobování okolních nemovi-
tostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním
povrchovým vodovodem,“ připomíná mluvčí
SVS.

Stavebbní práce začaly 25. května a dílo má
být dokončeno nejpozději do 30. června. Je to
jedna ze 17 staveb v celkovém objemu investic
za 88,2 mil. Kč bez DPH, které SVS pro tento rok
v okrese Jablonec nad Nisou naplánovala.

(red)

■ Zprávy z magistrátu

Fontána ve Vrchlických sadech byla v minulosti hlavní
dominantou parku. Foto archiv MMJN
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Nákup energií na burze ušetří až 9 milionů 
Statutární město Jablonec nad Nisou na-
koupilo na Českomoravské komoditní burze
Kladno dodávky zemního plynu a elektřiny
pro období let 2021–2022. 

Nejnižší nabídku předložila Pražská plynáren-
ská, a. s., u elektřiny dala nejnižší nabídku akcio-
vá společnost Centropol Energy. Na dvouleté
dodávce zemního plynu a elektřiny město i ně-
které městem zřízené organizace a založené
společnosti ušetří celkem 9 milionů korun. 

Plyn bude dodávat Pražská plynárenská
Město má nakoupené dodávky zemního plynu
do konce roku 2020. Proto naplánovalo koupi
jeho dodávek na další dvouleté období, 2021
a 2022. Nákup město realizovalo prostřednic-
tvím společnosti FIN-servis, a. s., na Českomo-
ravské komoditní burze Kladno. 

„Při burzovním obchodu, jehož předmětem
byla dodávka zemního plynu v rámci sdruže-
ných služeb pro maloodběr (odběr do 630 MWh
za rok), nabídla nejnižší cenu Pražská plyná-
renská, a. s., a to 420 Kč/MWh, což představuje
celkovou částku 7,98 mil. Kč bez DPH za dva
roky,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan
Kouřil, který je potěšený výsledkem, jelikož ú-
spora by měla být za dva roky ve výši 4,8 mil.
Kč ročně. V závěru roku 2018 totiž město na-
koupilo zemní plyn na léta 2019–2020 za 658
Kč/MWh. 

Dva roky bude elektřinu dodávat
Centropol Energy
Stejně jako u dodávky plynu má město dvoule-
tý kontrakt na dodávky elektrické energie do
konce letošního roku. Na léta 2019–2020 město
nakoupilo elektřinu za částku 1 490 Kč/MWh.
„I v té oblasti jsme měli pro příští období šťast-
nou ruku a podařilo se nám na Českomoravské
komoditní burze Kladno nakoupit dodávky

elektřiny za cenu, kterou jsme si předem stano-
vili, a to 1 250 Kč/MWh bez DPH,“ komentuje
nákup náměstek Kouřil. 

Jde o tzv. silovou elektřinu a regulované slož-
ky pro nízké i vysoké napětí. „Novým dodavate-
lem bude Centropol Energy, a. s. Předpoklá-
daná spotřeba za dva roky činí 16 407 MWh za
cca 20,5 mil. Kč, takže úspora vychází na zhru-
ba 3,9 mil. Kč,“ doplňuje náměstka energetik
jabloneckého magistrátu Vladimír Vltavský.

(jn)

Dotační programy z rozpočtu města
Zastupitelé projednávali na květnovém jed-
nání rozdělení dotací z rozpočtu města. Ty
byly různého druhu a z různých oblastí. 

Individuální dotace pro Diakonii ČCE
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad
Nisou požádala o individuální dotace na rok
2020.

„Celkem Diakonie požádala o částku 3,3 mi-
lionu korun pro terénní pečovatelskou službu,
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kru-
háč a Speciálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi,“ komentuje žádost náměstek pro ob-
last sociální David Mánek. Diakonie nemůže
požádat o dotace z Dotačního programu pro re-
gistrované poskytovatele sociálních služeb,
protože její činnost je podporována projektem
Centrum terénních a ambulantních služeb
v Jablonci nad Nisou, který byl spolufinanco-
ván z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP) a realizován v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)
Liberec – Jablonec nad Nisou s udržitelností do
roku 2024. 

Individuální dotace 
pro Potravinovou banku LK
Stotisícovou dotaci schválili zastupitelé pro
zapsaný spolek Potravinová banka Liberec-
kého kraje na zajištění spoluúčasti financo-
vání běžného provozu.

„Posláním Potravinové banky LK je boj proti
hladu a plýtvání potravinami. Jejím cílem je
získávat zdarma neprodejné, ale zdravotně ne-
závadné přebytky potravin z maloobchodního
prodeje, zemědělství, potravinářského průmys-
lu a příspěvky z veřejných sbírek potravin v su-
permarketech, školách apod. Potraviny potřeb-
ným pak distribuuje osobám v tísni prostřed-
nictvím sítě místních organizací,“ popisuje ná-
městek pro oblast sociální s tím, že v roce 2019
dodala Potravinová banka LK 443 kg potravin
odboru sociálních věcí a zdravotnictví jablonec-
kého magistrátu a pro klienty jabloneckého

azylového domu Naděje 13 119 kg potravin. „Fi-
nanční prostředky z jabloneckého rozpočtu or-
ganizace použije na financování osobních ná-
kladů zaměstnanců a pohonných hmot pro provoz
vozidel,“ dodává náměstek Mánek.

Dotace pro spolufinancování
sociálních služeb
Letos v únoru schválili zastupitelé při pro-
jednávání rozpočtu na rok 2020 částku 8,7
mil. Kč určenou poskytovatelům registrova-
ných sociálních služeb z Libereckého kraje
působících v Jablonci nad Nisou. 

„Do dotačního programu se pro rok 2020 při-
hlásilo celkem 17 organizací, které požádaly
o dotace na 32 druhů sociálních služeb v celko-
vém objemu 7,9 mil. Kč. Řídicí skupina komu-
nitního plánování Jablonecka a komise huma-
nitní a sociální péče doporučily zastupitelům
žádosti ke schválení v celé šíři a zastupitelé do-
poručení potvrdili,“ dodává Mánek. 

Změny dotačních programů pro rok 2020
Zastupitelé projednávali změny v dotačních
programech z rozpočtu města 2020 pro ob-
last kultury; sportu a tělovýchovy; výchovy
a vzdělávání; sociální péče a zdravotnictví
a zrušení dotačních programů na podporu
akcí v Jablonci nad Nisou v oblasti kultury
a sportu.

Změny ve schválených programech vyvolaly
očekávané závažné výpadky příjmů rozpočtu
města zapříčiněné nouzovým stavem, který vy-
hlásila na území České republiky vláda.
„Přehodnocení se dotkne programů na celoroční
činnost v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy
tak, že se sníží předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
SMJN o 20 %,“ připomíná náměstek David Má-
nek. 

Nově tak dotační programy pro oblast výchovy
a vzdělávání budou poníženy o 200 tis. korun
kvůli nízkému počtu došlých žádostí, program
na podporu oblasti sociální péče a zdravotnictví
zůstává beze změn, programy na podporu akcí
kulturních, sportovních a tělovýchovných bu-
dou zrušené bez náhrady. 

Víceleté a jednoleté individuální dotace 
Zastupitelé probrali úpravu již schválených
smluv o poskytnutí čtyřletých (sport) a jed-
noletých (kultura) dotací na činnost.

V dubnu jablonečtí radní deklarovali s ohle-
dem na vyhlášený nouzový stav v ČR a na oče-
kávané závažné výpadky příjmů snahu stabili-
zovat městský rozpočet zrušením či snížením
prostředků poskytovaných žadatelům v rámci
individuálních dotací. Zároveň schválili pře-
hodnocení již schválených individuálních dota-
cí, a to čtyřletých (pro sport) a jednoletých (pro
kulturu) na činnost: 

• ve sportu budou letos snížené roční záloho-
vé splátky o 20 %, v následujících letech bude
zachována jejich původní výše;

• v kultuře budou snížené individuální jedno-
leté dotace o 20 %. 

(jn)

V kultuře budou letos snížené dotace o 20 %.
Ilustrační foto Jiří Endler

Ilustrační foto Ilustrační foto
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Čipy pro útulek Dášenka
Statutární město Jablonec nad Nisou zajisti-
lo pro lučanský útulek Dášenka šedesát čipů
pro psy ze sponzorského programu pro
útulky a spolky PES 2011 Národního regist-
ru majitelů zvířat (NRMZ). Zaplatilo za ně
necelých devět tisíc korun. 

„Cílem projektu PES 2011 je zajistit označení
mikročipem psů a koček v útulcích pro opuště-
ná nebo týraná zvířata,“ říká Jan Čermák z od-
dělení správy veřejné zeleně jabloneckého ma-
gistrátu s tím, že takto získané čipy jsou určené
výhradně pro zvířata umístěná v útulcích.
Jablonec Dášence, která pro město smluvně za-
jišťuje odchyt i péči o opuštěná a toulavá zvířa-
ta, zakoupil 60 čipů za téměř 9 tis. korun.
„Mikročipy poskytnuté útulku v rámci projektu
PES 2011 za dotovanou cenu nebo jako spon-
zorský dar se při prodeji zdarma registrují do

NRMZ na odběratele, tedy v tomto případě na
útulek Dášenka. Nový majitel zvířete je povi-
nen jej zaregistrovat na svoje jméno,“ připomí-
ná Čermák. 

Čipování psů je od 1. ledna 2020 povinné na
základě novely veterinárního zákona. Označení
mikročipem slouží jako průkazná identifikace,
akceptovaná, nebo dokonce vyžadovaná, cho-
vatelskými organizacemi, státními orgány, po-
jišťovnami a dalšími subjekty. 

NRMZ poskytuje servis svým klientům, evi-
duje zvířata označená mikročipy nebo tetová-
ním, komunikuje s obdobnými institucemi
v zahraničí a je součástí celosvětové sítě PET-
MAXX. PES 2011 je sponzorský projekt NRMZ.
Během své existence pomohl již desítkám útulků
získat tolik potřebná čtecí zařízení a tisícům psů
a koček pomohl zajistit identitu, a tím i šanci na
návrat k majiteli, pokud se ztratí. (jn)

Ilustrační foto Graphis

Majitelé psů si musí revakcinaci proti
vzteklině u veterináře zajistit sami
Každoročně ve druhé polovině května orga-
nizoval magistrát zdarma hromadné po-
vinné očkování psů proti vzteklině pro ma-
jitele řádně přihlášených zvířat, za která
hradí poplatek. Kvůli možné nákaze novým
typem koronaviru však státní veterinární
správa podobné akce nedoporučila. Majitelé
psů však mají zákonnou povinnost nechat
své zvíře revakcinovat včas, a tak se musí
k veterináři objednat.

„Z oficiálního vyjádření Státní veterinární sprá-
vy České republiky k pořádání hromadných ak-
cí vyplývá, že například hromadná očkování
psů se nemají pořádat. Proto město květnové
termíny zrušilo. Nevíme, jaká bude situace
v letních měsících, navíc řada lidí odjede na do-
volenou a není vhodné v tomto období očková-
ní organizovat. Zářijové termíny se pak budou

odvíjet od aktuálního dění,“ říká Jan Čermák
z oddělení správy veřejné zeleně a dodává:
„Bude-li to možné, počítáme s tím, že hromad-
né očkování proběhne a občané o tom budou
včas informováni.“

Vládou vyhlášený nouzový stav platil do 17.
května a s ním i omezení pohybu osob na veřej-
nosti. Zajištění péče o zvířata mělo sice výjim-
ku, podle ústředního ředitele státní veterinární
správy Zbyňka Semeráda však bylo, a stále ješ-
tě je, nezbytné dodržovat stanovené podmínky
a vydaná doporučení. „I pro poskytování veteri-
nární péče platí, že je nutné dodržovat dvou-
metrové odstupy a měla by být poskytována bez
omezení pouze v neodkladných případech, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení,“ konstatoval ředitel
Semerád a požádal veterináře, aby až do odvo-
lání neplánovali hromadné akce a neúčastnili
se každoročních hromadných očkování psů

proti vzteklině organizovaných obecními úřa-
dy. V naléhavých případech doporučil provést
vakcinaci přímo v ordinaci na základě objed-
návky, aby majitelé psů nepřicházeli do vzá-
jemného kontaktu. 

Podle doporučení výrobce vakcíny je nutná
revakcinace každé dva roky. Na povinném pře-
očkování spolupracuje jablonecký magistrát
s veterinární ordinací MVDr. Baudyše. „Nelze
všeobecně říci, které zvíře má či nemá dosta-
tečnou hladinu vytvořených protilátek, a proto
by se mělo datum revakcinace dodržet. Vzhle-
dem k tomu, že vzteklina je nebezpečná nemoc
přenosná na člověka, je zákonnou povinností
majitele mít zvíře proti ní vakcinované. Z toho
je zřejmé, že každý by měl navštívit některou
z veterinárních ordinací a nechat svého psa na-
očkovat,“ říká Jaromír Baudyš ml.

(jn)

Jak vyřešit problém s pytlíky
K častým stížnostem patří ty, které se týkají
chybějících sáčků na psí exkrementy. Tech-
nické služby je sice stále do zásobníků dopl-
ňují, nicméně sáčky pořád schází. Proto při-
šla komise pro ochranu zvířat s návrhem na
změnu jejich distribuce. 

Jablonečtí radní vzali návrh na vědomí. Oddě-
lení správy veřejné zeleně uvažuje o instalaci
jiných zásobníků na sáčky, aby nebylo možné
je odebírat ve větším množství, a byly tak k dis-
pozici všem majitelům. 

Návrh komise zněl tak, že majitelé, kteří ma-
jí svého psa řádně přihlášeného a hradí za něj
poplatky, dostanou od magistrátu 365 sáčků na
jedno zvíře a rok. Zbylé sáčky, které by měl ma-
gistrát k dispozici, by pak byly dál v zásobní-
cích. Tento způsob distribuce ale není zdaleka
jednoduchý a naráží např. na ochranu osob-
ních údajů. 

„Přestože technické služby sáčky pravidelně
doplňují, řešíme opakované stížnosti na jejich
nedostatek. Sáčky totiž odebírají neukáznění
občané ze stojanů v celých svazcích,“ říká ve-
doucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka
Gaislerová. Podle jejích slov hledá oddělení ješ-
tě jiné možnosti. Takovým příkladem jsou sto-
jany, které neumožní vydat víc než jeden sáček.

Tím by se zabránilo odnášení sáčků v celých
svazcích. Problém se psími exkrementy je letitý
a trápí mnoho měst. Už od roku 2013 se pohy-
buje v městských ulicích speciální sací stroj –
čtyřkolka s vysavačem, jemuž v technických
službách říkají bobík. Ten ale může čistit pou-
ze zpevněné plochy.

V současné době jablonecký magistrát eviduje
3 400 psů. Přibližně 300 majitelů je osvoboze-
ných od poplatků, protože držitel psa je napří-
klad osoba nevidomá, závislá na pomoci jiných,
vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P apod. dle znění
OZV o místním poplatku ze psů. 

(jn)

Ilustrační foto
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Tržní konzultace k zakázce na odpady
Jablonečtí radní schválili vyhlášení předběž-
ných tržních konzultací k plánované veřejné
zakázce Nakládání s komunálními odpady
ve městě Jablonec nad Nisou, jejímž zadava-
telem bude právě statutární město. Do před-
běžných tržních konzultací se mohou zá-
jemci hlásit do konce května.

Předmětem veřejné zakázky bude zejména za-
jištění sběru, svozu, využití či odstranění směs-
ného komunálního odpadu a jeho využitelných
(papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy) či
nebezpečných složek, objemného odpadu, bio-
logicky rozložitelného komunálního odpadu,
jedlých olejů a tuků i zajištění dalších souvise-
jících činností. 

„Jedná se o veřejnou zakázku, která bude fi-
nančně náročná, ale nepochybně důležitá pro
každodenní život našich občanů, neboť svoz ko-
munálního odpadu se týká opravdu nás všech.
Smlouva se současným dodavatelem letos
v prosinci končí a my usilujeme o to, aby ta
nadcházející veřejná zakázka byla z pohledu
zadávací dokumentace vypracovaná s maxi-
mální důsledností a efektivitou. Rozhodli jsme
se proto ještě před vypsáním veřejné zakázky
vyhlásit předběžné tržní konzultace, jelikož vě-
říme, že lépe prozkoumáme trh v dané oblasti
a najdeme odpovědi na některé konkrétní otáz-
ky, jež s nakládáním s komunálními odpady
souvisí,“ uvedl Milan Kouřil, náměstek primá-
tora pro ekonomiku. 

Oznámení o předběžných tržních konzulta-
cích byly uveřejněné na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/ve-
rejne-zakazky, kde zájemci o účast, tedy poten-
cionální dodavatelé, získali všechny potřebné
informace. Termín pro přihlášení končil 31. 5.
2020 ve 13.00 hodin a poté se provedly před-

běžné tržní konzultace s již přihlášenými účast-
níky. Relevantní informace získané z před-
běžných tržních konzultací budou zapracovány
do zadávací dokumentace k plánované veřejné
zakázce Nakládání s komunálními odpady ve
městě Jablonec nad Nisou, a pak město zahájí
zadávací řízení. (jn)

Přidejte se k obalové výzvě
Obchody nabízejí sušenky v sáčcích z polo-
viny prázdných. Jindy jsou to vitamíny, kte-
rých by se do lahvičky vešlo třikrát tolik ne-
bo prací prášek vyplňující krabici jen do
dvou třetin. Také se divíte proč? Často se jed-
ná o marketingový trik, kterým se výrobci
snaží nalákat spotřebitele ke koupi výrobku
a vydělat na jeho důvěřivosti. Liberecký
Institut pro udržitelný rozvoj bude jednat
s výrobci o redukci nadměrných obalů.
A přichystal Obalovou výzvu pro všechny.

Zákon o obalech ukládá výrobcům povinnost
zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nej-
menší. „Praxe však bývá odlišná, častý nepoměr
mezi obalem a skutečnou velikostí výrobku
klame nás – spotřebitele, navíc zcela zbytečně
zatěžuje životní prostředí,“ uvedla Dana Jana-
tová, projektová manažerka institutu.

Z obalu, který má chránit výrobek, se totiž
velmi záhy stává odpad. Velký obal rovná se
velký odpad, to vidí každý. Co však na první po-
hled vidět není, jsou vedlejší negativní vlivy,

např. zvýšená spotřeba i jiného obalového ma-
teriálu, jako jsou fólie na palety. Dalším problé-
mem je neefektivní využívání kapacit kamionu,

který přepravuje místo zboží vzduch, absolvuje
více jízd, a tím zatěžuje dopravní infrastrukturu
a ohrožuje naši bezpečnost. Zároveň spotřebu-
je více nafty, jejíž spalování uvolňuje do ovzdu-
ší škodlivé emise zhoršující klimatickou změnu
apod. Všechny tyto dopady je nutné přičíst na-
vrch k obalové zátěži. 

„Usilujeme o to, aby se nadměrné obaly po-
stupně přestaly používat. Rozhodli jsme se vy-
zvat veřejnost ke spolupráci formou Obalové
výzvy a následně vstoupit do jednání s některý-
mi výrobci,“ doplnila Janatová.

Obalovou výzvu pro spotřebitele najdete na
webu ipur.cz. Součástí výzvy je fotogalerie vý-
robků s nadměrnými či zbytečnými obaly, kam
i vy můžete vložit svůj úlovek nesmyslného
obalu. „Databázi výrobků včetně výpočtů nega-
tivních vlivů předložíme výrobcům a řetězcům
jako podněty ke změně,“ slibuje manažerka.

Tři autory nejabsurdnějších fotografií čeká
dárek v podobě inspirativní knihy o přírodě či
udržitelném stylu života. 

(dj)

Svoz bioodpadu bude v červnu pouze jeden
V sobotu 13. června proběhne další svoz bio-
odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou
rozvezeny na deset různých lokalit dle níže
uvedeného seznamu.

Občané budou moci do kontejnerů odložit trá-
vu, listí, plevele, větve a jiné zbytky rostlinného
materiálu ze zahrad. V platnosti zůstává mož-
nost odevzdat neomezené množství bioodpadu
do sběrných dvorů města (Proseč, Belgická, Že-
livského, Dalešická). 

Další svoz bioodpadu proběhne 11. července
2020.

Svoz bioodpadu 13. 6. 2020

Lesní × Liliová 9.00–11.20
Panenská × Družstevní 9.30–12.00
Skelná × Podzimní 10.00–12.40
U Zahrádek × Vedlejší 10.30–13.20
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 11.00–14.00
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad) 11.40–14.25
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Průběžná × Brigádnická 13.40–15.40
Na Svahu × Dělnická 14.20–16.00

Ilustrační foto
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Provoz MHD od 25. května do odvolání
V Jablonci nad Nisou od pondělí 25. 5. 2020
dochází k následujícím úpravám a rozšíření
provozu městské hromadné dopravy.

Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bed-
řichov) – standardní rozsah provozu (interval
30 minut).

Linka č. 103 (centrum – Na Hutích) – stan-
dardní rozsah provozu (čtyři páry spojů v pra-
covní den.).

Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava –
Paseky – Maxov) – standardní rozsah provozu
(v pracocní den interval 30 minut, o víkendu
interval 60 minut).

Linka č. 105 (Paseky – Jindřichov) – tři páry
spojů v pracovní den, odjezd z Pasek 6.10, 15.00
a 17.00 hod., odjezd z Jindřichova 6.20 (spoj na
lince č. 114), 15.09 a 17.09 hod.

Linka č. 106 (centrum – Rýnovická – Želiv-
ského) – v pracovních den standardní rozsah
provozu, interval 30 minut, z důvodu zpoždění
spojů vlivem výstavby okuž. křiž. odjezdy z AN
o 4 min. dříve v 22 a 52 minutu, víkend interval
60 minut od 9.00 do 16.30 hod. z autobusového
nádraží (AN) vždy 12 minutu.

Linka č. 107 (centrum – Mšeno – Želivského)
– v pracovní den standardní rozsah provozu,
interval 30 minut, z důvodu zpoždění spojů vli-
vem výstavby okružní křižovatky odjezdy ze
Želivského o 4 min. dříve v 01 a 31 minutu, ví-
kend interval 60 minut od 9.00 do 16.30 hod. ze
Želivského vždy 21 min.

Linka č. 108 (Žižkův Vrch – Paseky) – rozší-
řený sobotní provoz (v pracovní od 5.00 hod. do
19.30 hod. interval 30 minut) a dále interval
60 minut, o víkendu standardní rozsah provozu.

Linka č. 109 (nádraží Jablonecké Paseky –
Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna) – v pra-
covní dny zajištěny spoje z Pasek v 5.27, 6.31,
13.37 a 14.26 hod. a z Rýnovic v 6.10, 6.47, 14.10
a 14.57 hod., o víkendu linka nejede.

Linka č. 110 (Kokonín – autobusové nádraží
– Rýnovice) – rozšířený prázdninový jízdní řád,
v provozu v pracovní dny od 5.00 do 7.30 hod.
a 13.30 do 17.00 hod. v intervalu 30 minut až do
Kokonína, od 7.00 do 13.30 hod. a 17.00 do 19.00
hod. interval 30 minut pouze v úseku Auto-
busové nádraží – Rýnovice, z důvodu nízkého
využití se ruší dva odpolední spoje do průmy-
slové zóny, vybrané spoje jsou vedeny přes
Malé Vrkoslavice místo linky č. 113.

Linka č. 114 (nádraží Jablonecké Paseky –
centrum – Horní Proseč) – standardní rozsah
provozu, vybrané spoje v pracovní dny od 8.00
do 16.30 hod. jsou vedeny ulicí 28. října –
Hřbitovní – Na Roli místo linky č. 116.

Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – v pra-
covní dny zajištěny spoje s odjezdem z Rych-

nova 5.15, 6.00, 6.30, 7.12, 15.15, 15.45, 16.15
a 17.15 hod. a do Rychnova v 5.02, 5.45, 6.15,
6.57, 14.09, 15.30, 16.01 a 16.31 hod.,

Linka č. 118 (hlavní nádraží – Mšeno, Arbe-
sova) – v pracovní dny zajištěn spoj s odjezdem
z Autobusového nádraží v 6.11 hod. a z Hlav-
ního nádraží v 7.05 hod., ze Mšena v 6.35 a 7.35
hod.

Linka č. 119 (Žižkův Vrch – centrum – Nádraží
Jablonecké Paseky) – standardní rozsah provozu.

Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – omezený
provoz pracovního dne, zajištěny spoje s odjez-
dem z Janova v 6.40, 13.40, 14.40, 15.10 a 16.40
hod. a z Hrabětic v 7.03, 14.19, 14.55, 15.33
a 17.03 hod.

Školní linka č. 131 (hlavní nádraží – Paseky
– Mšeno – centrum) – standardní rozsah provozu.

Školní linka č. 132 (Nová Ves – sídliště Šu-
mava – centrum – Rýnovice) – standardní roz-
sah provozu.

Školní linka č. 133 (Horní Proseč – Rýnovice
– Mšeno – centrum – Žižkův Vrch) – standardní
rozsah provozu.

Nebude zabezpečen provoz na linkách č. 102,
112, 113 (spoje přes Malé Vrkoslavice zajiště-
ny linkou č. 110), 116 (spoje do ulice Hřbi-
tovní a Na Roli zajištěny linkou č. 114), 120
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.

(lw)

V souladu s rozhodnutím vlády o návratu
žáků do základních škol rozhodlo vedení
města spolu s Jabloneckou dopravní, a. s.,
o obnově provozu školních linek.

„Vrátili jsme spoje, na které byli školáci zvyklí,“
říká Luboš Wejnar ředitel Jablonecké dopravní.
Jedná se o školní linky č. 131 (Hlavní nádraží –
Paseky – Mšeno – centrum), č. 132 (Nová Ves –
sídliště Šumava – centrum – Rýnovice) a č. 133

(Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – centrum –
Žižkův Vrch).

Přeprava v Městské hromadné dopravě je
podle ředitele i nadále velmi bezpečná a spo-
lehlivá. „V každém autobusu je v prostoru před-
ních dveří u odbavovacího zařízení nainstalo-
ván dávkovač na dezinfekci, kterou cestující po
vstupu musí použít,“ upozorňuje Wejnar.

Dopravce provádí kromě běžného úklidu auto-
busů i dezinfekci v průběhu provozu. „Na

konečných stanicích se ošetřují madla, záchyt-
né tyče a tlačítka zvonku. Kromě těchto opatře-
ní procházejí vozidla i pravidelnou ozonizací.
Ozonový generátor neutralizuje vzduch v auto-
busu, čímž odstraní škodlivé viry a bakterie,“
upozorňuje na bezpečnostní opatření Luboš
Wejnar a dodává: „Těšíme se na opětovné set-
kání v prostředcích veřejné dopravy a děkujeme
vám za využívání služeb městské hromadné
dopravy na Jablonecku.“ (end)

Obnovení provozu školních linek

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení pro rok 2020 na pod-
poru zdravotnictví a péče o zdraví.

Zaměření grantu
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a po-
můcek při poskytování péče o nemocné a zdra-
votně postižené v Jablonci nad Nisou. Pro gran-
tové řízení bude rozdělena minimální částka
300 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-
dosti specifikované projekty organizacím a in-
stitucím, které mají registrováno své sídlo
v Jablonci nad Nisou. Do veřejného výběrového
řízení se mohou přihlásit: spolky, obecně pro-
spěšné společnosti, účelová zařízení církví, or-
ganizace příspěvkové a rozpočtové veřejno-
právní.

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvlášt-
ní formuláře. Žádost musí být písemná a poda-
ná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vy-
hotovení. K žádosti je nutné přiložit doklad
o platné registraci žadatele (doložení sídla

v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) předložit projekt popisující
věcné využití a účel pořízení zdravotnické tech-
niky a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizo-
vací cena, rozpočet s uvedením objemu vlast-
ních a případně dalších vložených prostředků,
popis dosud dosažených výsledků v oblasti čin-
nosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny
Žádosti o grant se podávají do 31. srpna 2020
na adresu sídla nadace. Výsledek výběrového
řízení bude žadatelům sdělen do 30. září 2020.

Adresa (sídlo)
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, Ne-
mocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, tele-
fon 483 345 452; e-mail fejfarova@nemjbc.cz,
web: www.nemjbc.cz/nadace

(red)

■ Nadace nemocnice – vyhlášení Grantu 2020

Foto archiv MMJN

Foto archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou
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Nemocnice postupně
uvolnila provoz 
Přestože je epidemiologická situa-
ce v našem kraji i celé ČR přízni-
vá, prioritou zůstává ochrana per-
sonálu i pacientů. Informace ne-
mocnice průběžně aktualizuje na
svých webu www.nemjbc.cz. 

Právě zde jsou kromě jiného
uvedeny způsoby, jak postupovat
při objednávání na jednotlivá od-
dělení k operacím nebo výkonům,
které byly z důvodu epidemie
COVID-19 zrušeny. Na většině am-
bulancí platí nutnost předchozího
objednání. „Prosíme veřejnost, aby
i nadále postupovala dle zveřejně-
ných pravidel. Děkujeme za jejich
respektování a trpělivost,“ sděluje
ředitel nemocnice Vít Němeček
a dodává: „V případě respiračního
onemocnění – kašel, teplota – i na-
dále z preventivních důvodů žádá-
me pacienty, aby odpovědně zváži-
li nutnost své návštěvy nemocnice.
Jestliže váš zdravotní stav vyžadu-
je přijít i se známkami virózy, na-

hlaste to bezprostředně zdravotní-
mu personálu pracoviště, které
jdete navštívit.“ 

Do odvolání je v nemocnici pro
veřejnost stále uzavřena restaura-
ce, naopak v plném standardním
provozu je již nemocniční lékárna.
Podrobné informace pro odběry
samoplátců na COVID-19 najde
veřejnost také na webových strán-
kách. Ty nemocnice doporučuje
sledovat průběžně, podle aktuální
situace může i nadále docházet
k režimovým změnám. Závěrem
připomíná jedno z důležitých hy-
gienických pravidel tisková mluvčí
nemocnice Petra Hybnerová: „Při
vstupu do nemocnice je vždy třeba
zakrýt si nos i ústa rouškou a dez-
infikovat si ruce. Dávkovače jsou
u vchodů k dispozici.“

Strážníci 
poskytovali první
pomoc
Městské policie v Jablonci nad
Nisou (MP) poskytla v květnu prv-
ní pomoc dvěma lidem. Ředitel
strážníků na základě této události
konstatoval, že zdravotnická pří-
prava členů městské policie se vy-
plácí. 

Ve čtvrtek 14. května vyjela na
žádost rychlé záchranné služby
hlídka MPJN vybavená přístrojem
AED (Automatizovaný externí de-
fibrilátor) do ulice Dalešická
k muži v bezvědomí. Hlídka byla

na místě do pěti minut. „Po příjez-
du nalezla zhruba šedesátiletého
muže, který byl na pohled v bezvě-
domí,“ popisuje výjezd Roman Ší-
pek, ředitel MP. 

Hlídka zjistila, že muž má slabší
formu šoku a samostatně dýchá,
proto nebylo třeba použít AED.
„Strážníci mu poskytli první po-
moc, provedli protišoková opatření
a zajistili základní životní funkce
až do příjezdu záchranky, která si
ho převzala,“ dodává Šípek s tím,
že během záchrany zkolabovala
jedna z přihlížejících žen, rovněž
zhruba šedesátiletá. „Také jí stráž-
níci poskytli první pomoc do doby,
než ženu ošetřila posádka RZS.
A poté si vzali na starost psa, který
patřil ošetřovanému muži, a pře-
dali jej do péče lučanského útulku
Dášenka,“ uzavřel ředitel městské
policie. 

Hlasujte pro 
opravené centrum
v ulici 5. května
Statutární město přihlásilo projekt
Centrum terénních a ambulant-
ních služeb v Jablonci nad Nisou
do 3. ročníku soutěže Náš evrop-
ský projekt. Soutěž pořádá Za-
stoupení evropské komise ČR, na
jejíž facebookové stránce může ve-
řejnost hlasovat a vybrat tak tři ví-
tězné obce, které si rozdělí 150 ti-
síc Kč na uspořádání obecních
slavností.

Projekt zahrnoval přestavbu Níz-
koprahového zařízení Kruháč
a celkovou rekonstrukci budovy
v ulici 5. května, kde klub sídlil.
Díky tomu je nyní možné pod jed-
nou střechou nabídnout daleko
širší spektrum sociálních služeb,
které zastřešuje jablonecké stře-
disko Diakonie ČCE, takže kromě
nízkoprahového klubu centrum
poskytuje terénní pečovatelské
služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením a ambulantní
i terénní sociálně aktivizační služ-
bu pro rodiče s dětmi. Soutěžní
projekty jsou zveřejněné na face-
bookových stránkách soutěže, kde
může veřejnost hlasovat, a to při-
dělováním „lajků“. V minulých
ročnících uspěla například nová
čistička odpadních vod, opravený
kostel, hřiště pro děti, zrekonstru-
ované koupaliště či záchrana jedi-
nečného lokálního biotopu.

(ph/jn/end)

Projekt je spolufinancován z EU z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) a realizován v rámci In-
tegrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)
Liberec – Jablonec nad Nisou. 

Pietní akt v Rýnovicích
V pátek 8. května si primátor
Jiří Čeřovský a náměstci David
Mánek, Petr Roubíček a Milan
Kouřil připomněli v komorní
atmosféře u památníku v Rý-
novicích 75. výročí ukončení
2. světové války. Představitelé
města uctili památku všech
obětí. Přítomnost ostatních hos-
tů, kteří se tradičního aktu ob-
vykle účastní, nedovolovala
vládní opatření související s nou-
zovým stavem, který platil v té
době v České republice.

Výročí
Diamantová svatba
V červnu oslaví 60. výročí svatby
manželé Erika a Jan Pelcovi, kteří
byli oddáni 4. června 1960 ve
Znojmě. Diamantovou svatbu šťast-
ného manželství oslavili v kruhu
rodinném v Jablonci nad Nisou.
Dcera Dana Pelcová s manželem
Jiřím jim do dalších společných
let přejí mnoho lásky, radosti a ze-
jména pevného zdraví.

Na pomoc dětem 
Přes 40 tisíc korun poskytne Jab-
lonec nad Nisou Centru pro zdra-
votně postižené LK na projekt
Komplexní odborná terénní a am-
bulantní pomoc ohroženým rodi-
nám s dětmi v Libereckém kraji.

„Projekt chrání práva a potřeby
dětí v ohrožených rodinách, po-
máhá těm rodičům, kteří bez po-
moci a podpory odborníků nejsou
schopní vytvořit svým dětem ta-
kové podmínky a šance do života,
jaké mají děti vyrůstající ve
funkčních rodinách,“ vysvětluje
jablonecký náměstek pro oblast
humanitní David Mánek. 

Dva ze tří závodů má za sebou seriál
na horských kolech Středeční dětský
MTB pohár endorfin factory. Finálové
klání je plánováno na červen. Foto Jiří
Endler

Novými cestičkami, kde zámková dlaž-
ba nahradila asfaltový povrch, město
udělalo radost obyvatelům Domu
zvláštního určení v Novoveské ulici.
Foto: Radka Baloghová 

Městská policie opět otevřela Dětské
dopravní hřiště (DDH). Každý všední
den dopoledne je hřiště vyhrazeno pro
základní a mateřské školy. Foto archiv
MP Jablonec

Foto Martin Kubišta

Foto archiv Nemocnice 
Jablonec nad Nisou

Foto archiv MMJN
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Stejně jako v minulých letech se i letos statu-
tární město Jablonec nad Nisou rozhodlo
přispívat rodičům předškolních dětí a žáků
prvních tříd na příměstské tábory, které bu-
dou pořádány dle aktuálních mimořádných
opatření vlády, ministerstev zdravotnictví
a školství. 

Podpora zůstává ve stejné výši a na zcela stej-
ném principu, jako tomu bylo v minulých le-
tech. Rodiče ve své MŠ či ZŠ obdrží potvrzení
o docházce a bezdlužnosti, které v originálním
provedení odevzdají organizátorovi příměst-
ského tábora. Ten jim na základě tohoto potvr-
zení úplatu poníží o 100 Kč/1 dítě/1 den po do-
bu max. pěti dnů, tedy celkově o 500 Kč. Každé
dítě, které ve školním roce 2019/2020 docháze-
lo do některé z jabloneckých mateřských škol či
první třídy základní školy a má bydliště
v Jablonci nad Nisou, má nárok na jeden takto
zlevněný příměstský tábor.

Seznam příměstských táborů, 
kde lze příspěvek města čerpat: 
BUBLINA – JBC, z. s.
Příměstské tábory Sportujeme s pohádkou pro
děti od 2 do 5 let, termíny: červenec a srpen
2020, přesné termíny k dispozici na webu, cena:
1 750 Kč/týden.

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

Český červený kříž – Oblastní spolek
ČČK Jablonec nad Nisou
Příměstský tábor pro děti od 6 let do 13 let, tábor
s nahlédnutím pod pokličku první pomoci, zá-
chranářů, složek IZS, výlety a zábava, termíny:
červenec a srpen 2020, přesné termíny k dispo-
zici na webu, cena: 2 690 Kč/týden.

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

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

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

Free Time Activities, z. s.
Příměstské tábory pro děti od 7 do 15 let, zamě-
řené kulturně, sportovně, manuálně a turistic-
ky, termíny: červenec a srpen 2020, přesné ter-
míny k dispozici na webu, cena: od 2 400 Kč do
3 500 Kč/týden.

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

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

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

SK Tuleň, z. s.
Příměstský tábor Jablonečák 2020 pro děti 5–12
let, sportovní a kulturní aktivity, termíny: červe-
nec a srpen 2020, přesné termíny k dispozici na
webu, cena: od 2 200 Kč do 2 400 Kč/týden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TJ Sokol Jablonec nad Nisou 
– Sportcentrum
Příměstské tábory Prázdninoví umělci 2020 s té-
matem Vesmír, pro děti 3–10 let, pohybové a vý-
tvarné aktivity, rukodělné činnosti, výlety, hry,
termíny: 13. 7.–17. 7. a 20. 7.–24. 7. 2020, cena:
1 500 Kč/týden.

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

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

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

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

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

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

Foto archiv DDM Vikýř

Foto archiv Zuzana Bauerová
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Obrázky dětí rozveselily ulice města
Zajímavý projekt s názvem Rozveselme Jab-
lonec realizovala v době úplného uzavření
škol ZŠ Liberecká 26. 

„Chtěli jsme společně s dětmi rozveselit naše
město ve dnech, kdy ulice byly téměř prázdné,
školy bez dětí, hřiště bez dětského smíchu,“ vy-
světluje důvody učitelka a autorka projektu

Dana Brouzdová. Žáci prvního stupně byli vy-
zváni, aby nakreslili obrázek, který byl násled-
ně zalaminován a pověšen na plot kolem školy.
Dětské kresby se také objevily na plakátovacích
plochách ve městě, které provozovatel zdarma
poskytl. „Chtěli jsme díky veselým obrázkům
přinést radost všem kolemjdoucím nejen u na-
ší školy, ale také na různých místech ve městě.
Z reakcí nyní už víme, že obrázky, které jsou
k vidění u naší školy, přinášejí lidem radost
a potěšení. K projektu se připojili i žáci druhé-
ho stupně, z nichž někteří napsali dopisy, pří-
běhy, básničky či křížovky, jež byly poslány do
domu seniorů u přehrady. „I zde se práce setka-
ly s kladným ohlasem a seniorům udělaly vel-
kou radost,“ těší se z povedené akce Brouzdová.

Projekt Rozveselme Jablonec přinesl radost
a barvy do ulic města. Ti, kteří neprochází okolo
školy v Liberecké či plakátovací plochy pouze
míjejí, mohou některé obrázky, dopisy a bás-
ničky zhlédnout na webu školy www.zsliberec-
ka.cz.

Projekt trefně vystihuje i jedna z prací (autor-
ka Nikol Dědková 6. B):

Rozveselme Jablonec
od začátku na konec.
Nemůžem si spolu hrát,
ale můžeme se smát!
Ať žije veselý Jablonec!

(end)

Učitelka ZŠ Liberecká Dana Brouzdová u plotu s obrázky,
které namalovaly dětí místní školy, aby rozveselily 

smutné ulice v době pandemie. Foto Petra Endlerová
Jeden z mnoha obrázků na plotě byl věnován také

zdravotníkům. Foto Petra Endlerová

■ Obrazem: Průmyslová škola se zapojila do boje s koronavirem 

Skupina mistrů odborného výcviku Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou vyvinula a zkonstruovala ochranné štíty,
které budou sloužit školským zařízením zřízeným statutárním městem Jablonec nad Nisou. Technická škola vybavená 3D technologiemi začala nejprve
tisknout první ochranné štíty podle dokumentace firmy Průša3D, která nabídla k volnému použití potřebné modelové soubory. Tisk takových štítů trvá ho-
diny, proto se rozhodli na škole změnit technologii výroby, díky které dosáhli denní produkce 50 kusů. Podmínkou bylo dodržení všech požadovaných
vlastností výsledného produktu. „Chtěli jsme, aby se štíty daly vyrobit ze součástek, které jsou běžně dostupné,“ podotkl Tomáš Vacek, autor celé myšlenky.
„Použili jsme proto materiál z hobby marketů a kancelářských potřeb,“ doplnil. Výroba 300 štítů zabrala pět dní, mistři se v dílnách SPŠT střídali na úpra-
vě součástek a poté kompletovali hotové výrobky, které rovnou putovaly na magistrát. Zde je úředníci rozdělili potřebným organizacím. Foto archiv SPŠT

Vikýř příměstské tábory v létě uspořádá
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec pláno-
val na letní měsíce tradiční dětské příměst-
ské i pobytové tábory. Celosvětová pandemie
zasáhla i do příprav. Konečná nařízení vlá-
dy přináší naději a šanci, že si děti společně
užijí prázdniny, byť hygienická opatření
přinesou jistá omezení.

Táborů je připraveno hned několik druhů: po-
bytové v Čechách a v zahraničí a příměstské.
„U nás ve Vikýři je dělíme ještě podle složení
klientů na dětské a rodinné,“ upozorňuje na
další dělení Martina Šípková, ředitelka DDM
Vikýř.

Ty zahraniční pravděpodobně nebudou. „Na-
řízení přinášejí mnoho komplikací, povinnými
testy počínaje a karanténou po návratu konče,
a to už asi nikdo nechce,“ vysvětluje opuštění
vize letních táborů v zahraničí Šípková.

Vikýř se tedy zaměřil na domácí pobyty, kde
jsou dána pravidla z MŠMT a tábory se usku-
tečnit mohou. „Mnoho kolegů – ředitelů DDM
a SVČ z republiky, se rozhodlo, že za daných
podmínek tábory dělat nebudou. My je dělat
budeme a pokud bude zájem, tak uspořádáme
i náhradní pobytové tábory za ty zahraniční na

rodné hroudě,“ sděluje pozitivní zprávy ředitel-
ka. Organizátoři musí dodržet omezení jako
například, že skupiny by neměly jezdit MHD,
navštěvovat civilizaci, hrady, zámky, rozhled-
ny, koupaliště. „V místě ubytování a v přírodě si
můžeme dělat program dle plánu, a to nám asi
stačí. Samozřejmě je to podmíněno přísnými
hygienickými a epidemiologickými pravidly,“
vysvětluje Šípková.

Nejvíce je plánováno příměstských táborů,
zde se podmínky každý den upravují podle ak-
tuální situace. Musí se v nich dodržovat naříze-
ní určená pro školy, sportovní kroužky, tábory

a společenské akce. „Musíme si najít určitý
vzoreček, podle kterého pojedeme. Domluvila
jsem se i s dalšími organizátory, že jim rozešlu
odkaz, kde budou aktuální podmínky a budou
se aktualizovat po celé prázdniny. Vikýř má na
Jablonecku táborů jednoznačně nejvíc, musí-
me to hlídat a rádi pomůžeme metodickým ve-
dením či inspirací kolegům,“ tvrdí ředitelka. 

Největším strašákem je výskyt nemoci COVID-
19, a tedy okamžité zrušení tábora. To je věc,
kterou nelze ovlivnit, dítě se může nakazit kde-
koli. „Všechny budeme dopředu informovat
o případných řešeních nastalé situace,“ udádí
Šípková.

Prázdninové týdny s Vikýřem, které suplují
provoz mateřských školek, budou pravděpo-
dobně realizovány až v srpnu, po domluvě me-
zi ředitelkami MŠ a odborem školství. „Nebude
to jednoduché, ale třeba u toho nalezneme no-
vé zlepšováky na tábory. Rozhodně to bereme
jako výzvu, které se chceme postavit a podle
mě i musíme, protože děti i rodiče potřebují,
aby měli zase i jiné zážitky, děti se dostaly do
kolektivu a nadýchaly se čerstvého vzduchu,“
uzavírá Martina Šípková. Aktuální informace
lze nalézt na webu www.vikyr.cz. (end)

Foto Jiří Endler



(12)

jablonecký měsíčník červen 2020

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Smlouva k financování tramvajové linky č. 11
neprošla
K 30. červnu 2020 končí Smlouva o finanční spo-
lupráci ve veřejné drážní osobní dopravě uzavře-
ná mezi Jabloncem nad Nisou jako přispěvatelem
a Libercem jako objednatelem. 

Zastupitelé proto projednávali smlouvu novou me-
zi Jabloncem a Dopravním podnikem měst Liberec
a Jablonec nad Nisou (DPMLJ), která měla platit od
1. července. Zastupitelé s ní nesouhlasili a udělili
mandát primátoru Jiřímu Čeřovskému jednat s hejt-
manem LK Martinem Půtou a primátorem Liberce
Jaroslavem Zámečníkem o podrobnostech smlouvy. 

„Pro období od 1. července je nutné řešit veřejnou
přepravu tramvajovou linkou č. 11 novým závazko-
vým vztahem. Pokud by zastupitelé smlouvu schvá-
lili v navržené podobě, přešel by Jablonec z pozice
přispěvatele do role objednatele,“ říká primátor Jiří
Čeřovský s tím, že zastupitelé s navrženým zněním
nesouhlasili a pověřili ho k jednání s vedením Libe-
reckého kraje i Liberce o finančních podílech na za-
jištění veřejné přepravy na lince č. 11. „Schůzka
s hejtmanem Půtou a primátorem Zámečníkem se o-
dehraje v pátek 22. května v poledne na půdě kraj-
ského úřadu,“ uzavírá Čeřovský. 

Terminál musí být v provozu nejpozději 
v červenci 2023 
V dubnu letošního roku zahájil Jablonec územní
řízení pro projekty výstavby terminálu veřejné o-
sobní dopravy a parkovacího systému v prostoru
bývalé tržnice v ulici Kamenná. 

Předběžné celkové náklady na stavbu terminálu
a parkovacího systému jsou odhadované na cca 260
mil. Kč včetně DPH, město má alokovanou dotaci EU
152,5 mil. korun.

Jablonec má v Integrovaném plánu rozvoje území
(IPRÚ) Liberec – Jablonec n. N. od začátku alokova-
nou dotaci EU na terminál 140 mil. Kč. „K tomu vy-
užijeme ještě dotaci EU 12,5 mil. Kč v rámci Integro-
vaného regionálního operačního programu (IROP),
která byla původně plánovaná na projekt Cyklo-
pruhy Palackého v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že
projekt na cyklopruhy se přesune do ITI v novém
Programového období EU 2021+. „Celkem tak máme

na Terminál VOD alokovanou dotaci EU ve výši
152,5 mil. Kč,“ doplňuje Roubíček. 

Podmínky 51. výzvy IROP neumožňují žádat spo-
lečně na terminál a parkovací systém, proto bude
projekt Terminál VOD rozdělen na dva samostatné,
a to na Terminál Jablonec nad Nisou a Parkovací
systém v Jablonci nad Nisou se společnou dokumen-
tací pro územní řízení i stavební povolení. 

„Maximálně možná dotace EU + ČR pro jeden pro-
jekt v rámci 51. výzvy IROP je 100 mil. Kč (85 % EU,
5 % ČR). Nejzazší termín pro ukončení realizace pro-
jektů je zatím stanoven do 30. 6. 2023, provoz terminá-
lu a parkovacího systému tedy bude muset začít nej-
později k 1. 7. 2023,“ konstatuje Iveta Habadová, ve-
doucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu, která
dodává, že žádosti o dotace se budou předkládat
dvoukolově. „Předložení obou žádostí do IROP
a předfinancování i spolufinancování obou projektů
v případě přidělení dotace projedná zastupitelstvo
města letos na podzim,“ připomíná Habadová. 

Již v přípravné fázi je třeba určit budoucího provo-
zovatele terminálu i parkoviště minimálně po dobu
pětileté udržitelnosti projektů, tedy minimálně do ro-
ku 2028. „Měla by jím být městská obchodní společ-
nost, proto jsem navrhl Technické služby Jablonec
nad Nisou, s. r. o.,“ uvádí Roubíček. 

Součástí projektu Terminál VOD je i lávka spojují-
cí budoucí terminál s železniční zastávkou Centrum.
Na tento projekt bude město žádat o dotace až v rám-
ci ITI Liberec – Jablonec nad Nisou v novém Progra-
movém období EU 2021+. 

Investice do ulice Hřbitovní
Květnová rozpočtová opatření Jablonce nad Nisou
řešila tvorbu rezervy na restriktivní opatření ve
výši 113 853 tis. Kč a pětimilionové rezervy na kri-
zové situace. 

„Dodatečně jsme se rozhodli vyjmout z restriktiv-
ních opatření některé investice a přece jen je letos
realizovat. Takovým projektem je investiční akce
chodník a komunikace v ulici Hřbitovní za 7,2 mil.
korun,“ komentuje rozpočtová opatření náměstek
pro ekonomiku Milan Kouřil. Po vyjmutí této investi-
ce z rezervního fondu se jeho výše rovná částce 106,6
mil. korun. 

(red)

■ Krátce

Rada jmenovala nové 
ředitele škol
Jablonečtí radní ve čtvrtek 21.
května vzali na vědomí výsledek
konkurzního řízení na post ředite-
le ve dvou mateřských a jedné zá-
kladní škole zřizované městem.

„Svůj post po šestiletém funkčním
období neobhájila v konkurzu ředi-
telka MŠ v ulici Slunečná a na její
místo na základě konkurzu rada měs-
ta jmenovala Michaelu Marešovou.
Z místa ředitelky MŠ v Rýnovicích
odešla do starobního důchodu dosa-
vadní ředitelka a z konkurzu vzešla
ředitelka nová, a to Jana Horáčková.
A rada obsadila také místo ředitele
ZŠ Liberecká 26, odkud na místo
primátora odešel Jiří Čeřovský.
Z konkurzu vzešel Martin Chytka,“
komentuje výsledky konkurzního
řízení náměstek pro oblast školství
David Mánek. 

Od července povede odbor
rozvoje nový vedoucí 
Jablonecký magistrát bude mít od
července nového vedoucího odboru
územního a hospodářského rozvo-
je. Rada města rozhodla na základě
výsledku výběrového řízení jmeno-
vat do funkce Martina Jančíka. 

Současný vedoucí odboru územ-
ního a hospodářského rozvoje
Otakar Kypta rezignoval na svou
funkci už počátkem tohoto roku,
a to ke konci června. Do výběrového
řízení předložili úplné přihlášky tři
kandidáti. Výběrová komise doporu-
čila na jmenování do funkce dva
z nich. „Podle názoru komise byli
oba dva uchazeči pro funkci vedou-
cího v oblasti rozvoje vhodní z hle-
diska svých znalostí na úseku pro-
jektů či územního plánování, rada
nakonec rozhodla o jmenování
Martina Jančíka,“ konstatuje tajem-
ník magistrátu Marek Řeháček. 

Fond na zlepšení úrovně 
bydlení
Oddělení rozpočtu a poplatků od-
boru ekonomiky přijímalo od listo-
padu 2019 do března 2020 žádosti
o zápůjčky z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení. Zastupitelé fond
svým rozhodnutím zrušili.

„V dubnu doporučili jablonečtí
radní zastupitelstvu zrušit fond
a převést alokované finanční pro-
středky do zvláštní rezervy města
vytvořené v souvislosti s restriktiv-
ními opatřeními,“ říká ekonomický
náměstek Milan Kouřil s tím, že
o zápůjčku z fondu požádaly letos
dvě osoby.

Ve čtvrtek 21. května se konalo první zastupitelstvo města od vypuknutí pandemie COVID-19, která na několik týdnů ochromila 
život nás všech. Zastupitelé seděli v rozestupech a s rouškami. Foto Petr Vitvar

Foto Petr Vitvar
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Mé rozhodnutí bylo velmi jednoduché. V Ob-
čanské demokratické straně jsem 13 let a již
v době, kdy jsem do strany vstupoval, jsem ji
chtěl aktivně podpořit. Chci být aktivním obča-
nem v našem městě. Z mé podstaty pravicové-
ho a konzervativního voliče byla pro mě ODS
jediná možná volba.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Záběr je poměrně široký, ale samozřejmě je
dán zčásti i mou profesí, která se týká oblasti
sportu. Kromě něj se věnuji ekonomice, spole-
čenskému a kulturnímu životu ve městě. Jsem
členem sportovní komise, předsedou správní
rady Jabloneckého kulturního a informačního
centra, členem dozorčí rady Městského divadla
v Jablonci a členem výboru pro hospodaření
s majetkem města.

Tatínek byl Řek, jak se dostal do Česka a kde
se rodiče seznámili?
Tatínek přišel do Čech v době migrace Řeků,
která nastala po druhé světové válce, neboť v je-
jich domovině probíhala občanská válka. Byl

tehdy malý kluk, při transportu do východní
Evropy byly rodiny rozdělovány. Jeho mamin-
ka s mladším bratrem skončila v Berouně, on
sám v Krnově a až po čase se celá tatínkova ro-
dina shledala v Jablonci.

Neuvažovali o návratu do Řecka?
Plánovali to a celý proces k tomu směřoval.
Mnohé rodiny se vrátily v rámci velké vlny re-
emigrace zpět do své vlasti, jenže tatínkovi ro-
diče na tom nebyli zdravotně úplně dobře a na-
víc byla na mého dědu uvalena v rodné vesnici
vendeta. Jako malý kluk jsem tehdy moc ne-
chápal, proč nejdeme také. Během krátké chvil-
ky jsem ztratil mnoho řeckých kamarádů a za-
žíval takový ten pocit, že končí celý svět.
Naštěstí mě i sestru rodiče vedli ke sportu, kte-
rý nás zocelil a mě, myslím, ovlivnil na celý
zbytek života. 

Kterému sportu konkrétně jste se věnovali?
Věnovali jsme se sportovní gymnastice. V Jab-
lonci byl tehdy skvělý konkurenceschopný oddíl
TJ Bižuterie vedený Láďou Smržem a Honzou
Flanderkou, který patřil mezi špičku v republi-
ce. Aktivně jsem závodil od 5 do 20 let, byli
jsme např. trojnásobní mistři republiky v sou-
těži družstev. V TJ Bižuterie, kde jsem později
pracoval i jako profesionální gymnastický tre-
nér ženských složek, jsem měl na starosti děv-
čata, která patřila mezi špičky v ČR. Mou nej-
známější svěřenkyní byla halová mistryně svě-
ta a Evropy ve skoku o tyči Pavla Rybová
(Hamáčková). Chvíli jsem laškoval s profesio-
nální dráhou trenéra v SVS v Děčíně, ale tam
jsem pochopil, že moje práce má pro mne smy-
sl, pokud se jí bude druhá strana účastnit dob-
rovolně a s radostí. Což, bohužel, v případě ran-
né specializace ve sportovní gymnastice žen
mnohdy není. Stále jsem přesvědčen, že je
gymnastika nejlepším sportem pro všestranný
rozvoj od útlého věku.

Přešel jste do fitness, proč?
Zde má každý volbu, co chce nebo nechce se
svým tělem dělat. Mimo to se po revoluci otevře-
ly nové možnosti a začal jsem v tomto oboru
i podnikat. V roce 1994 jsme převzali krachující

fitness v hotelu Rehavital, ze kterého jsme vy-
budovali vyhlášené „fitko“. Paralelně jsem pro-
vozoval velké fitness v Liberci v paláci Syner
a zároveň jsem připravoval kondičně vrcholové
sportovce (J. Čutta, I. Danilevič a další). V roce
2010 jsem opustil Rehavital, založil sportovní
klub Sportaktiv a otevřel sportovní centrum
Cardiofitness, které s 1 500 m2 patří k největším
v kraji. Součástí sportovního centra dnes je ne-
jen fitness jako takové, ale i velká škála skupi-
nových cvičení, boxerský a úpolový, crossfitový
a workoutový sál. Mým cílem je dobudovat ta-
ké můj letitý sen, kterým je velké venkovní cvi-
čiště pro workout (workout – aktivita s vlastní
vahou těla), crossfit (CrossFit – intenzivní růz-
norodý intervalový trénink) a Spartan Race.
Cvičiště máme rozestavěné v Rýnovicích
a i v této nelehké době se snad blížíme ke zdár-
nému konci. Sport nebo alespoň zdravý pohyb
by dnes měl patřit ke zdravému životnímu sty-
lu, posiluje imunitu člověka a v dnešním uspě-
chaném světě je podle mého názoru nejen fy-
zickou, ale především i psychickou vzpruhou
pro každého člověka

Máte rodinu, vedete fitness a pracujete v ko-
munální politice, kde berete čas?
Poslední dva měsíce, ve kterých jsme měli
z rozhodnutí vlády povinně zavřeno, jsem zjis-
til, jak jsem rodinu v některých aspektech za-
nedbával. Den má ale jen 24 hodin a v daném
okamžiku jde o nastavení priorit a o plánovaní
času. Skloubit to lze, ale občas mám těžké men-
tální mozoly. Zároveň mi není lhostejný život
těch, kteří v životě neměli takové štěstí.

Máte čas i na jiné koníčky?
Velmi rád trávím společný čas s dcerami a man-
želkou. Jezdíme společně na kole a rádi lyžuje-
me. Pravidelně hraji squash a soutěžím v CrossFit
na mezinárodní úrovni (letos konečně / bohu-
žel) v kategorii veteránů nad 55 let. Uklidňuje
mě práce na zahradě. Velmi rád vařím a griluji.

Jaký je váš vztah k Řecku?
Jsem poloviční Řek a patriot. Ač moje rodina
pochází z vnitrozemí, je pro mě Řecko hlavní
volba např. na dovolenou. Lidsky jsou Řekové
úžasní, miluji jejich kulturu a jídlo. Vždy si tam
oživím i řeč. Naštěstí jsou v Řecku místa, kde je
svět ještě v pořádku. Část tamější kultury se
snažím přinést i k nám, např. pořádáme výuko-
vé kurzy řeckých tanců pro děti i dospělé.

V Jablonci je početná řecká komunita, schá-
zíte se?
Každý rok se v Jablonci pořádá řecká zábava
a také jezdíme za krajany, např. do Dvora Krá-
lové, kde je fajnová nová generace českých Ře-
ků, kteří po rodičích a prarodičích udržují kul-
turní dědictví. 

Jaký je Petros Kalpakcis?
Asi nekompromisní a zásadový. Nesnáším slo-
vo NEJDE a bytostně se mi příčí pletichaření.
Mám rád, když si lidé dokáží říct i nepříjemné
věci do očí. A jsem soutěživý perfekcionista.

Jiří Endler

Petros Kalpakcis
Chci být aktivním občanem v našem městě 

■ Petros Kalpakcis 
Narodil se v roce 1965 v Jablonci nad
Nisou, tatínek byl původem Řek,
maminka je Češka. Po absolvování ZŠ
studoval na Střední průmyslové škole
strojní v Jablonci nad Nisou, a poté
na FTVS v Praze. Je ženatý, má dvě
dcery (7 a 11 let). Od roku 1991 podniká
v oblasti fitness. Je dobrovolným
dárcem krve. Do ZM kandidoval
v roce 2018 za ODS.

■ Představujeme zastupitele města

Petros Kalpakcis ve sportovním centru. Foto Martin Posselt – Coyote33

Foto archiv Petros Kalpakcis
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Městská knihovna knihomilům otevřena 
Jablonečtí čtenáři, kteří rádi navštěvují měst-
skou knihovnu a její pobočky se dočkali jejich
znovuotevření. Stalo se tak již 27. dubna, tedy
hned poté, co byla uvolněna vládní opatření.

„Otevření knihoven veřejnosti již od 27. dubna
dle vládního harmonogramu uvolňování čin-
ností bylo pro nás překvapením. Původně jsme
počítali, že se knihovny čtenářům otevřou až za-
čátkem června, až několik dní po zpřístupnění
muzeí, galerií, výstavních síní, vnitřních prostor
botanických a zoologických zahrad, které mo-
hou prodejem vstupného snáze regulovat počet
a pohyb návštěvníků,“ říká Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec.

On i kolegyně počítali s tím, že při zachování
procesu vracení výpůjček prostřednictvím bibli-
oboxu využijí čas k provedení revize knihovního
fondu, vymývání regálů, čištění skel i počítačo-
vých sestav. „Náhlá a neočekávaná změna ze
strany vlády pro nás znamenala připravit
knihovnu v krátkém čase opět na poskytování
služeb veřejnosti, avšak při dodržování hygienic-
kých opatření, např. dezinfekce na ruce pro ná-
vštěvníky, karanténa pro vrácené knihy, mani-
pulace s knihami v rukavicích, regulace počtu
čtenářů či dodržování rozestupů,“ zmiňuje opat-
ření ředitel.

Díky rychlé reakci knihovníků se hlavní budo-
va jablonecké knihovny otevřela v úterý 28. dub-
na jak pro vracení výpůjček, tak pro výběr a půj-
čování knih, časopisů, her, CD i DVD nosičů, a to
v obvyklé otevírací době půjčoven. „Ostatní služ-
by knihovna zatím nabídnout nemohla. Z pobo-
ček jsme zpřístupnili pouze tu v kokonínském
kulturním domě,“ informuje Duda.

Regulace počtu návštěvníků začíná již ve ves-
tibulu staré radnice. Po dezinfekci rukou se kni-

hy vracejí v přízemí. Výpůjčky, rezervace či plat-
by za registrace se vyřizují v půjčovnách. „Pro
karanténu knih jsme využili prostor studovny,
čítárny a multimediálního oddělení, odkud se
knihy po dezinfekčním postřiku a odstávce ales-
poň na tři dny vrací zpět do půjčoven,“ zmiňuje
nové principy v knihovně ředitel a dodává:
„S ohledem na situaci plánujeme tento mimořád-
ný režim udržet a začátkem června po zrušení
karantény a v souladu s průběhem uvolnění
ochranných opatřeních proti koronaviru se vrá-
tíme k běžné činnosti včetně otevření poboček
ve školních objektech pro veřejnost či nabídky
kulturního programu,“ myslí si Duda.

Vše záleží na mnoha okolnostech, a proto je
nutné sledovat oficiální internetové stránky kni-
hovny, kde budou ty nejčerstvější informace
k provozu a službám knihovny. „Za informace
z jiných webů neručíme,“ upozorňuje ředitel,
který za to, že se v krátké době podařilo zahájit
půjčování knih a vyřizování rezervací, děkoval
zaměstnancům knihovny. „Děkuji také všem
čtenářům, kteří měli pro spuštění provozu za
mimořádných okolností pochopení a ocenili
práci knihovníků za ztížených podmínek.
Naštěstí převažovali nad těmi, co si možnost
otevřít knihovny vyložili po svém,“ uzavírá
Zbyněk Duda. (end)

Bezpečnostní opatření v jablonecké knihovně. Foto archiv Městská knihovna Jablonec

Zápisy do ZUŠ jsou naplánovány na červen
Jablonecká základní umělecká škola zaháji-
la 11. května provoz, který byl na několik
dlouhých týdnů přerušen. Vše se vrací do
„běžného“ života ovšem za daných hygienic-
kých opatření.

Prostory ZUŠ zůstaly tiché od jarních prázdnin.
Po náhlém uzavření škol, které následovalo, se
muselo vedení v čele s Vítem Rakušanem začít
intenzivně zabývat myšlenkou, jak prezenční
výuku nahradit. „Byla to naprosto nová situace,
která nás na začátku postavila před nelehký
úkol vymyslet, jak na dálku vyučovat umělec-
kým oborům a disciplínám. Upřímně řečeno
jsem si nedovedl představit, jestli to vůbec bude
možné,“ vrátil se v čase ředitel jablonecké ZUŠ
a doplnil: „Dnes už vím, že to jde a mnozí kole-

gové se nové role výuky na dálku zhostili velice
elegantně. Vznikala téměř profesionální výuko-
vá videa, učitelé komunikovali s žáky prostřed-
nictvím audio a video techniky, snažili se kaž-
dý podle svých možností a schopností být svým
žákům nablízku. Obecně se dá říci, že to byla
velká příležitost naučit se pracovat jinak
a osvojit si úplně nové postupy, včetně zdoko-
nalení práce s technikou.“

Byť výuka v novém modelu probíhala, tradič-
ní akce ZUŠ musela zrušit, ty svět internetu na-
hradit nedokázal. Jablonečané tak přišli o mno-
ho oblíbených akcí: „To je věc, která nás velice
mrzí. Za normálních okolností by vrcholila na-
še celoroční práce. Vystupovali bychom s žáky
v městském divadle na tradičním Jarním kok-
tejlu, účinkovali bychom v ulicích města a na
Mírovém náměstí pod hlavičkou festivalu
Jablonecké tóny a odehrávalo by se mnoho dal-
ších akcí, vystoupení, koncertů či výstav vý-
tvarných prací. O všechny tyto příležitosti jsme
bohužel přišli a navíc nevíme, do jaké míry je
bude možné přesunout nebo znovu napláno-
vat,“ posteskl si Rakušan, jehož těší, že se žáci,
i když v omezeném režimu, mohli vrátit do školy.

Výuku v ZUŠ bylo díky vládnímu usnesení
možné obnovit od 11. května. Byly stanoveny
hygienické, bezpečnostní a provozní podmínky.
„Mohli jsme se sami rozhodnout, zda budeme
schopni zajistit a zahájit výuku. My jsme se,
možná trochu odvážně, přiklonili k variantě
výuku s předepsanými omezeními zahájit
a jsme za to rádi,“ kvituje rozhodnutí jablonec-
ké ZUŠ Rakušan.

I přes všechna dosavadní omezení pokračuje
ZUŠ v přípravě zápisu žáků na školní rok

2020/2021. „Aktuálně se sice v budovách školy
mohou pohybovat pouze zaměstnanci a žáci,
ale ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořád-
né opatření, kterým přítomnost uchazečů o do-
cházku a jejich zákonným zástupcům povoluje,
pokud jsou bez akutních příznaků virového
onemocnění,“ upřesňuje situaci ředitel.

Zápis proběhne v týdnu od 8. do 12. června
pro všechny obory a studijní zaměření s výjim-
kou tanečního oboru. „Přijímací zkoušky se bu-
dou konat vždy od 14 do 17 hodin v budovách
na Horním náměstí, v Podhorské a v ZŠ v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou. Podrobný rozpis
a další informace jsou na webových stránkách
www.zusjbc.cz,“ uzavírá Vít Rakušan. Důleži-
tou podmínkou je elektronicky vyplněná při-
hláška na adrese www.izus.cz (end)

Výuka během pandemie v ZUŠ Jablonec. 
Foto 2 x Vít Rakušan
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Současné trendy skla a bižuterie 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
připravilo pod názvem Trendy.Design.Produkce
výstavu toho nejlepšího ze skla a bižuterie
na českém trhu za poslední tři roky. Za-
stoupeno je 80 účastníků z osmi zemí světa,
kteří vybrali ze svých kolekcí na 300 vý-
robků, jež představují současnou tvář těchto
oborů. Součástí přehlídky, která se koná od
20. června do 1. listopadu, jsou též vybraní
šperkaři.

Jablonecké muzeum je státní institucí s největ-
ší sbírkou bižuterie na světě a souborem skla
evropského významu. Před šesti lety se rozhod-
lo rozšířit koncept pravidelných přehlídek bižu-
terie, navazujících od roku 1998 na slavné jab-
lonecké výstavy, na mezinárodní nekomerční
přehlídku skla a bižuterie. Přestože některé ak-
tivity v rámci letošního ročníku Mezinárodního
trienále skla a bižuterie musely být vzhledem
k mimořádným opatřením omezeny nebo zruše-
ny, jeho stěžejní výstava Trendy.Design.Produkce
proběhne v plánovaném termínu i rozsahu.
A nejen to. Třetí ročník této prestižní akce při-
náší pro návštěvníky i atraktivní novinku.
Poprvé bude zpřístupněna jedna část moderní
muzejní přístavby v podobě skleněného krysta-
lu, v níž budou prezentována závěsná svítidla
a lampy. Celkem se ve třech sálech muzea
představí 47 sklářských podniků, 23 bižuter-
ních firem a 10 šperkařů z Česka, Slovenska,
Dánska, Finska, Německa, Rakouska, Turecka
a USA.

„Výstava Trendy.Design.Produkce je největší
pravidelnou výběrovou přehlídkou skla a bižu-
terie nejen v České republice, ale celé Evropě,“
uvádí ředitelka muzea Milada Valečková a do-
plnila: „Je výsledkem dlouhodobé aktivní spo-
lupráce našeho muzea se současnými firmami.
Velice si vážíme jejich zájmu o spolupráci i na
dalších muzejních projektech“. 

Kurátoři opět dali prostor jak zavedeným
značkám, tak novým jménům, kterých se
v Jablonci představí zhruba třetina z celkového
počtu. Ve výběru nechybí velké podniky ani
malá studia, ruční ani automatická výroba.
Přítomna jsou i známá designérská jména –
Nastassia Aleinikava, Jaroslav Bejvl ml., Jakub
Berdych Karpelis, Dechem, Patrik Illo, Lukáš
Jabůrek, Lucie Koldová, LLEV, Jiří Pelcl, Rony
Plesl, Yabu Pushelberg, Kate Spade nebo Maxim
Velčovský. „Naše výstava je nejen oslavou in-
vence designerů, ale i umu technologů a řeme-
slníků“, připomíná hlavní kurátor projektu Petr
Nový a dodává: „Právě snaha postihnout všech-
ny podoby současného českého skla a bižute-
rie, nikoliv jen tu mediálně nejznámější, dělá
naši přehlídku jedinečnou.“

Výstavu je v jabloneckém Muzeu skla a bižu-
terie možno navštívit od 20. června až do 1. lis-
topadu letošního roku, přes léto ji doplní zá-
bavná rodinná dílna Hrátky (nejen) se sklem.

Mezinárodní trienále skla a bižuterie pak bude
pokračovat koncem listopadu otevřením dalších
dvou výstav a slavnostním předáním ocenění vybra-
ným kolekcím z výstavy Trendy.Design.Produkce.
Rozhodnou o nich mezinárodní komise, part-
neři a samotní návštěvníci. Více o projektu na
www.msb-jablonec.cz/trienale/rocnik-2020

(mv)

Sunset, sklo, obecný kov, PRECIOSA ORNELA, design Helena Chmelíkova, foto Marketa Fotrova

1414, foukané sklo, hutně tvarované, ALDIT, 
design Jaroslav Bejvl jr., foto ALDIT

Lilie, vrstvené sklo, pískované, Ateliér Žampach, 
design Stanislav Žampach, foto Ateliér Žampach

Palace Plus je opět otevřen pro veřejnost
Bižuterní centrum Palace Plus je výkladní
skříní bižuterních firem sdružených ve
Svazu výrobců skla a bižuterie. Je největší
svého druhu v České republice a představu-
je produkci 48 bižuterních a sklářských fi-
rem.

Centrum bylo kvůli vládním opatřením uzav-
řeno po dobu dvou měsíců a od té doby začal
boj o jeho záchranu. Ztráta tržeb a její důsled-
ky dopadly na provozovatele – firmu Texo Plus
z Maršovic. Svaz výrobců skla a bižuterie požá-
dal o pomoc vedení statutárního města Jab-
lonec nad Nisou a jednání probíhají i s Libe-
reckým krajem. 

„O formách pomoci bude rozhodnuto v čer-
vnu. Rádi konstatujeme, že Texo Plus se roz-
hodlo v provozování pokračovat a nevzdat to.
Určitě není ještě vyhráno, ale odvaha se cení,“
sdělil předseda představenstva svazu Pavel
Kopáček. 

Palace Plus je od 11. otevřen a ve spolupráci
se Svazem výrobců skla a bižuterie připravil
několik akcí pro své návštěvníky a příznivce.

První z nich se koná ve dnech 4. 7.–6. 7. pod
názvem Vítejte v Palace Plus – dílna inspirace.
Akce je určena pro tvořivé dámy a pány, může-
te se na ní seznámit s některými profesionální-
mi bižuterními technikami, vyzkoušet si je
a vytvořit si originální šperk. Dílny povedou
špičkové designerky výrobních firem a výtvar-
nice působící v oboru. Pro děti bude otevřená
korálková dílna. Vstup je zdarma.

„Zveme všechny, pro které je bižuterie srdeč-
ní záležitostí. Náš milovaný obor přežil války,
krize a překonáme i současnou složitou situa-
ci,“ je přesvědčen Pavel Kopáček.

Palace Plus je otevřen v pracovní dny v době
od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Více informací naleznete na we-
bech www.palaceplus.cz, www.jablonecjewel-
lerytour.cz (end)Foto archiv Palace Plus
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Městské divadlo obnovilo svoji činnost
Satirou ze současnosti obnovilo svoji čin-
nost Městské divadlo Jablonec nad Nisou,
čímž se dostalo na první příčku v rychlosti
znovuotevření bran divadel v rámci celé
České republiky.

Kabaretně pojatá hra Boss Babiš vznikla na
motivy stejnojmenné knihy nejznámějšího čes-
kého investigativního žurnalisty současnosti
Jaroslava Kmenty. V Jablonci ji zahrálo Divadlo
RePublika. 

„Je symbolické, že právě Boss Babiš byl prv-
ním divadelním počinem od vypuknutí korona-
virové krize. Přesto, nebo právě proto, byl o po-
litickou satiru mezi Jablonečany obrovský
zájem. A jelikož bylo nutné dostát i vládním na-
řízením, konala se v našem kulturním stánku
nakonec představení dvě, a to od 17 a 20 ho-
din,“ říká ředitel jabloneckého divadla Pavel
Žur.

Na tomto místě je třeba vyzdvihnout práci,
připravenost a sehranost zaměstnanců divadla,
kteří se bravurně zhostili jednotlivého usazová-
ní návštěvníků tak, aby se ve foyer nehromadi-
li. Ob jednu řadu byly sedačky zakryté a mezi

lidmi, kteří spolu nepřišli, bylo sedadlo volné.
„Zakrytí sedaček se přehodilo na večerní před-
stavení tak, aby návštěvníci vždy měli svá místa
dezinfikovaná. Samozřejmostí bylo oroušková-
ní všech přítomných, tedy diváků, zaměstnan-
ců, ale i herců. Každopádně byla aftercorona-
show skvělou podívanou, kterou publikum
v závěru ocenilo potleskem vestoje,“ pravil ře-
ditel.

Husarský kousek s nejrychlejším otevřením
ovšem nebyl jedinou zajímavostí našeho di-

vadla. Management pro své příznivce připravil
hned několik on-line koncertů, v nichž se mi-
mo jiné představili výborný klavírista, varha-
ník, pedagog a člen skupiny Sto zvířat Petr
Hostinský, jenž zahrál skladby Johanna Sebas-
tiana Bacha, Georga Friedricha Handela, Bohu-
slava Matěje Černohorského a dalších. O pře-
nos koncertu na webu divadla byl velký zájem.
Mnozí Jablonečané totiž znají Petra Hostin-
ského i jako spoluautora populární soutěže
Hvězdy nad Ještědem či z jeho spolupráce
s DPS Vrabčáci.

O dva týdny dříve pak ze stejného místa hrál
vynikající klavírní virtuos Ivo Kahánek, který
zahrál hudbu Fryderyka Chopina, Antonína Dvo-
řáka či Ludwiga van Beethovena. A právě Ivo
Kahánek s dirigentem Jaroslavem Hrůšou zís-
kali cenu BBC za nahrávku roku, což je beze-
sporu světový úspěch v oblasti klasické hudby.

„Do konce divadelní sezony zbývá měsíc
a věřím, že některé další hry do začátku prázd-
nin divákům ještě nabídneme. V červnu zahájí-
me prodej abonmá na podzimní sezonu, která
bude probíhat, pevně věřím, s minimálními ome-
zeními,“ uzavírá Pavel Žur. (ims, end)

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

16. 6. /úterý/ 14.00 hodin
KRUŠNÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy Čech,
Moravy a Slezska.

16. 6. /úterý/ 17.00 hodin
NEJPODIVNĚJŠÍ HVĚZDY VE VESMÍRU
Astronomické okénko Martina Gembece.

18. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI,
ALE OKAMŽIKY
Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku foto-
grafické soutěže a předání cen výhercům.

22. 6. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – VÝMĚNA STRÁŽÍ
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se k nám
a přijď do oddělení mládeže.

23. 6. /úterý/ 14.00 hodin
TAJUPLNÝ SVĚT INKŮ
Promítání z cyklu Nejkrásnější místa světa.

24. 6. /středa/ 17.00 hodin
BOUŘE NA SVÁROVĚ 
Přednáška Jitky Noskové bude věnována
150. výročí stávky ve Svárově (1870–2020)
a událostem, které ji předcházely, i jejímu
ohlasu v literatuře.

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM BESED
A SETKÁNÍ:
Kapacita sálu je z důvodů opatření COVID-19
omezena na 18 míst.

UPOZORNĚNÍ
Vyhlašujeme nové téma virtuální univerzity
třetího věku Rituály evropských královských
rodů. Podzimní semestr 2020 (zahájení v úterý
29. 9. od 14 hodin)

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

VÝSTAVY
MARTIN JUNGER – FOTOGRAFIE
Výstava umístěná v prostoru schodiště.

100 LET S NÁMI
Výstava mapuje stoletou historii české veřejné
knihovny v Jablonci nad Nisou (1920–2020).
Expozice umístěna na chodbě k multimediál-
nímu oddělení.

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

5. 6. /pátek/ 15.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Akce na zahradě Vikýře pro děti i dospělé –

hry, zábava, dílničky, hudba. Současně bude
zahájen zápis na kroužky pro školní rok
2020/2021.

11.–14. 6. /pátek–neděle/
TŘEBOŇ NA KOLE
Cyklistický víkend pro děti a dospělé, přihlášky
a bližší informace: Pavel Dostál, dostal@vikyr.cz

11. 6. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
ODPOLEDNE S OVČÍM ROUNEM
Naučíme se vytvořit různé drobnosti z ovčího
rouna. Pro začátečníky, děti i dospělé, cena:
250 Kč (v ceně je lektorné, materiál a drobné
občerstvení). Přihlášky do 5. 6., více informací:
nyplova@vikyr.cz

13. 6. /sobota/ 10.00 hodin
KROUŽKOFEST
Představíme naše kroužky pro děti i dospělé.
Více na webu.

LETNÍ TÁBORY 2020
Nabídka táborů s volnou kapacitou, kompletní
nabídku naleznete na webových stránkách.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
Příspěvek města: pokud doložíte potvrzení
o bezdlužnosti, přispívá město Jablonec
částkou 500 Kč na každé předškolní dítě a žáky
1. tříd ZŠ. Hlídání dětí – ke všem příměstským
táborům nabízíme možnost hlídání dětí
(účastníků tábora) od 7 do 8 hodin.

Jarek Cemerek hvězdou Léta tančí
Spolek jabloneckých dam a pánů připravil
22. ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu
Léto tančí, které se uskuteční v jabloneckém
Eurocentru od 29. června do 4. července.

Letošním hlavním hostem je mezinárodně
uznávaný lektor a choreograf Jarek Cemerek,
který povede seminář pod názvem Contempo-
rary jazzdance. Jazzdance vyrostl v Americe na
začátku 20. století. V různých podobách se roz-
šířil do nočních klubů, na jeviště Broadwaye,
do filmu a televize. Při jazzovém tanci se naučí-
te cítit rytmus, získáte větší rozsah pohybu, bu-
dete lépe ovládat své tělo a především se odre-
agujete. Jarek Cemerek působí jako tanečník,
choreograf a pedagog v Evropě i USA a v roce

2011 získal titul Tanečník roku. „Jarek je pře-
devším skvělý člověk a vynikající lektor, který
v rámci svého semináře okoření klasický jazz-
dance o prvky současného tance a improvizaci

tak, že zapomenete na běžné starosti a budete
se prostě jen bavit,“ uvedla za organizátory
Jana Hamplová.

Dílna je určena pro všechny, kteří rádi tráví
volný čas aktivně. Celotýdenní workshop hud-
by a tance přinese radost a uvolnění pro všech-
ny zúčastněné a zakončí ho závěrečné vystou-
pení. „Léto tančí je šance užít si týden nabitý
tancem, hudbou, uvolněním, odreagováním,
ale také legrací,“ přiblížila Hamplová.

Zájemci se mohou na celou dílnu nebo jed-
notlivé semináře hlásit průběžně až do začátku
dílny na webových stránkách www.letotanci.cz,
kde naleznou podrobný harmonogram celé ak-
ce včetně informací o jednotlivých seminářích
a jejich lektorech. (end)

Ivo Kahánek. Foto archiv Městské divadlo Jablonec

Foto archiv Jarek Cemerek
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Noc sokoloven otevře nejnovější poklad
Uzavření sokolovny vlivem vládních opatře-
ní v době koronavirové pandemie využili
jablonečtí sokolové k renovaci podlahy vel-
kého sálu. Ta prošla poslední úpravou v ro-
ce 1974 v rámci rekonstrukce celé budovy.

Na počátku letošního roku se povrchová úpra-
va palubovky dostala do havarijního stavu a po-
vrchový lak se začal masivně odlupovat. „Pod-
lahu bylo nutné několikrát zbrousit, vyrovnat,
vyspravit a nalakovat. Lajnování hřišť nyní kro-
mě basketbalu a volejbalu nabízí i dvě badmin-
tonová hřiště. Vzhledem k rozsahu plochy to
byla investice ve výši 320 tisíc Kč, kterou soko-
lové plně uhradili ze svých úspor,“ říká Marta
Skalická, starostka jabloneckého Sokola.

Zrepasovaná palubovka znovu oživila atmo-
sféru tělocvičny, která ve své době bývala jed-
nou z největších v Čechách. „Sál vznikl před ví-
ce než 120 lety a od svého vzniku pamatuje

hostiny, bály, návštěvu císaře Františka Jose-
fa I., cvičení turnerů, sokolů, gymnastek, rodi-
čů i dětí. Nejeden Jablonečan tu propotil triko
při tréninku či zápase v basketbalu nebo volej-
balu,“ vzpomíná na plejádu lidí, kteří se po pa-
lubovce prošli, Skalická.

S uvolněním nařízených opatření mohou so-
kolové znovu zvolat: „Nástup na značky!“
Veřejnost si bude moct vyzkoušet opravenou
podlahu už 12. června od 17.00 hodin v rámci
celorepublikové akce Noc sokoloven. Letošním
tématem je ztvárnění sokolského znaku.
„Vzdáme tak hold malíři Josefu Mánesovi, auto-
rovi prvního sokolského kroje a praporu, od je-
hož narození letos uplynulo 200 let. Právě na
praporu se poprvé objevil i sokolský znak v po-
době, kterou používáme dodnes,“ vysvětluje
starostka a dodává: „Inspirovali jsme se tradicí
našeho města a přišlo nám příhodné pokusit se
sokolský znak ztvárnit pomocí jabloneckých
korálků. O radu a spolupráci jsme požádali
místní firmu G&B Beads, protože chceme, aby
se do díla mohli zapojit i příchozí. V budově so-
kolovny připravíme poznávací a tělocvičnou
hru Poznej sokolovnu. Možná bude i divadlo.“

(js, end)

Městská galerie MY v čase koronaviru
Jablonecká Městská galerie MY se návštěvní-
kům otevře 2. června výstavou, která byla
připravena již v březnu, avšak v den verni-
sáže byla uzavřena. K vidění tak budou
plátna mladých umělců Adama Kašpara
a Zdeňka Daňka.

Mladí malíři už mířili v den plánované vernisá-
že do Jablonce, když nečekaný telefonát obrátil
směr jejich cesty. „A tak se stalo něco velmi ne-
obvyklého – hotová výstava zůstala čtvrt roku
viset v galerii, aniž by ji autoři a veřejnost vidě-
li,“ říká galerista Jan Strnad. 

Pro malíře nejsou zavřená kulturní zařízení
tak velkým neštěstím jako pro divadelníky, hu-
debníky či filmaře. „Malování obrazů je věc velmi
osobní a intimní, takže malíři většinou přivíta-
li, že se svět trošku pozastavil. Také krajináři
Adam Kašpar a Zdeněk Daněk během nedobro-
volné izolace nezaháleli. Sotva to situace a po-
časí dovolily, vyrazili malovat do přírody,“ kvi-
tuje vznik nových krajinářských děl Strnad.

Komu už se stýská po krajině, nemusí se vy-
dávat nikam daleko. Ideální trasou může být

naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových,
která vede z Jablonce nad Nisou do Turnova.
Než zájemci vyrazí do přírody, mohou si o stez-
ce přečíst novou knihu Cesta mou krajinou
a najít v ní nejednu turistickou inspiraci. Také
tato obrazová publikace si na své čtenáře mu-
sela delší čas počkat. 

Od 2. června tedy můžete v Městské galerii
MY konečně navštívit výstavu krajinářů Adama

Kašpara a Zdeňka Daňka a zakoupit si zde
i publikaci o naučné stezce manželů Schey-
balových. V době postupného uvolňování za-
vedených omezení bude dočasně k dostání za
sníženou cenu. „Pokud chcete naplnit trošku otře-
pané rčení o tom, že si musíme pomáhat, přijď-
te si knížku koupit, výstavu si budete moci pro-
hlédnout zdarma,“ láká Jablonečany galerista.

Jestli vás v době nouzových opatření neopus-
tila fantazie a vytvořili jste nějakou nápaditou
roušku, kterou dnes již nepotřebujete, přineste
ji, prosím, do galerie; bude uchována v galerij-
ní sbírce jako zajímavý doklad doby, která už se
– doufejme – nebude opakovat. „A určitě ne-
uděláte chybu, pokud připíšete nějaké podrob-
nosti k okolnostem vzniku roušky a o jejím
tvůrci,“ nabádá Strnad

Na letní měsíce připravuje Městská galerie
MY výstavu, která připomene tvorbu spisovate-
le a básníka Gerolda Efferta, rodáka z Krkonoš
(1932–2007). Bude se konat ve výstavní síni
kláštera v Hejnicích. Pro zájemce to bude další
z příležitostí spojit kulturní zážitek s pobytem
v přírodním prostředí. (end)

Jablonecký amfiteátr ožije již v červnu
Letní sezóna v amfiteátru jabloneckého
Eurocentra ožije již 12. června, kdy bude od-
startován nabitý tříměsíční program, ve kte-
rém si návštěvníci přijdou na své.

Jako první se představí téměř třemi dekádami
prověřená bluegrassová stálice – Modrotisk. 

„Tato skupina má několik atributů, o něž nám
šlo: hraje propracovanou a současně upřímnou
muziku, blízkou široké generační skupině, re-
prezentuje v severních Čechách takřka tradiční
žánr a má silnou fanouškovskou základu,“ uvá-
dí Jan Ocilka, dramaturg jabloneckého Euro-
centra.

V sobotu 13. června klidné vody zčeří půvo-
dem teplická formace Už jsme doma, jedna
z mála českých kapel, které si vydobyly uznání
na světové scéně. Její rukopis je nezaměnitelný,
doprovází jej naléhavost a punková dravost,
která se pojí s citem pro složité kompozice
a s nadčasovými texty. Frontman Miroslav Wa-
nek byl nominován na cenu Český lev za hud-
bu k animovanému filmu Fimfárum.

Následující den své umění předvedou loutko-
herci z divadla Buchty a loutky. Od 15 hodin za-

hrají pohádku Skřítek a od 19 hodin uzavřou
našlapaný víkend loutkovou interpretaci slav-
ného horroru Psycho Reloaded.

Ve čtvrtek 18. června zavítá na letní scénu
Vladimír Merta se svým doprovodem. Na sobotu
20. 6. Eurocentrum přichystalo koncert písnič-
káře Jakuba Ondry, jehož talent a vytrvalost už
prověřilo hraní na ulicích Norska a Švýcarska.

V neděli 21. června bude amfiteátr patřit těm,
co mají rádi dechovku. Svůj promenádní kon-
cert zde odehraje od 15 hodin místní dechový
orchestr Jablonečanka.

Následující čtvrtek do Jablonce zavítá hous-
lista Jan Hrubý, dlouholetý kolega Vladimíra
Mišíka, Michala Prokopa a Luboše Andršta. Do-
provodí jej Ondřej Fencl, Michal Hnátek a Sean
Barry, v Čechách etablovaný mistrný hráč na
keltskou harfu.

Jako poslední v červnu vystoupí velký swin-
gový Orchestr Rudy Janovského, a to v neděli
28. 6. od 15 hodin.

Jedinou nevýhodou programu je absence al-
ternativního krytého prostoru v případě nepříz-
ně počasí. „Chtěli jsme kromě dobré hudby ná-
vštěvníkům nabídnout trochu klidu a soudili
jsme, že otužilí Jablonečané nyní ocení spíš
denní světlo a čerstvý vzduch, a to i kdyby se
měli na chvíli schovat pod strom nebo pod dešt-
ník. Je mi líto, že nejsme schopni poskytnout
úplně jasné podmínky. Vycházíme z aktuálně
daných nařízení k pořádání akcí,“ vysvětluje
Ocilka a dodává: „Vstupné se bude v červnu po-
hybovat od symbolických 10 Kč do zhruba 300 Kč,
dle typu akce, většina představení začíná v 19 ho-
din.“ Aktuální informace na webu www.ejbc.cz.

(end)

Vystoupení teplické kapely Už jsme doma

Obraz Mrtvý dub Zdeňka Daňka. Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv Jitka Skalická
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■ Z knihovny 
Jiří Jiroutek: 
Už nejdu do Ještědu 
Koncem loňského roku vyšla
obrazová publikace o dnes již
neexistujícím obchodním domě
Ještěd v Liberci. Budova, která
byla navržena v duchu struktu-
ralistické architektury, patřila
neodmyslitelně k obrazu města. 

„Kniha je vybavena českým
i anglickým textem a obsahuje
mnoho barevných i černobílých
fotografií,“ informuje o knize
Alena Rozkovcová, vedoucí stu-
dovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou. Začíst se, či si
knihu jen prolistovat lze každý
všední den ve studovně v příze-
mí knihovny od osmé do osm-
nácté hodiny.

Jablonečák – tábor
plný zážitků
Sundisk, s. r. o, pořádá patnáctý
ročník příměstského a pobyto-
vého táboru Jablonečák 2020.
Program se sportovní tématikou
je letos pro děti připraven již po
patnácté! Není tak výjimkou, že
se ho účastní děti dětí, které na
táboře byly kdysi dávno, nebo
že dávní účastníci tábora jsou
dnešními instruktory. Pro účast-
níky je připraven bohatý pro-
gram jako např. splutí řeky
Jizery na raftech s instrukto-
rem, jízda na koloběžkách, leze-
ní v lanovém centru na Malé
Skále, celodenní výlet, kreativní
dílny a workshopy, promítání
v Klubu Na Rampě či opékání
vuřtů. Připraveno je osm tý-
denních turnusů, na které mů-
žete své děti hlásit na webu
www.jablonecak.cz, nebo na tel.
485 100 500.

Veselá věda trochu jinak
Veselá věda připravila na léto
nabídku příměstských a pobyto-
vé, zábavné vědecké tábory, kde
zažijí plno zábavných pokusů,
her, společných okamžiků s no-
vými kamarády a výletů do pří-
rody. Ve Smrži u Českého Dubu
jsou připraveny – pobytový tábor
Veselé vědy pro děti a Veselo-
vědní tábor pro rodiče s dětmi.
Účastnici budou ubytování ve
stanu se zázemím v historickém
statku. Plánován je program plný
přírodovědných pokusů v terénu
i v táborové badatelně. Týdenní
turnusy (ne–so) po celé letní
prázdniny jsou pro děti od ukon-
čené 1. třídy. Dva turnusy jsou
vyhrazeny pro rodiče s dětmi –
sem s sebou můžete vzít děti
každého věku, vyzkoušet si ně-
které z připravených workshopů
a dílniček i relaxovat a poznávat
krásu přírody Českodubska. Více
na www.veselaveda.cz/tabory.

Není mnoho lidí, kterým se koníček stane povolá-
ním. Jaké byly vaše potápěčské začátky?
V roce 1995 jsem měl spolu s Jirkou Pechoutem a Ro-
manem Podsadným první ponor na jabloneckého pře-
hradě. Oni mě zaučovali, učili základům potápění, po-
hltilo mě to a od té doby je potápění mojí velkou vášní.
Získával jsem zkušenosti, které jsem proměnil v in-
struktorskou certifikaci. Potápěli jsme se, čistili jablo-
neckou přehradu a také díky medializaci naší činnosti
projevovalo v té době o potápění zájem čím dál více
Jablonečanů a mě napadlo v tomto oboru podnikat.

Nebyl to bláznivý nápad mít potápěčskou školu
v podhůří Jizerek?
Možná ano, mnoho lidí nás odrazovalo, říkali, že zde
nejsou dobré podmínky na potápění, že je zde zima atd.
Já věděl, že je po potápění velký hlad, a hlasy škarohlí-
dů nás nezastavily. Navzdory všem jsme spolu s Petrem
Králem v roce 1998 otevřeli potápěčský obchod a vedli
kurzy potápění. 

Kurzy se konaly v Jablonci?
Konaly se zejména na jablonecké přehradě, ale cesto-
vali jsme do Saska, kde jsou skvělé podmínky na potá-
pění, lepší jak u nás. Část kurzů byla vedena také v mo-
ři, zejména ve Středozemním v Chorvatsku. Byznys se
rozjel a o potápění byl a je zájem.

Jakému potápění se věnujete?
Je to zejména výuka rekreačního potápění do hloubek
40 metrů, dále pak technickému potápění do 100 met-
rů a jeskynnímu potápění. 

V čem je potápění specifické?
Člověk je odkázán na zkušenosti, které získal v rámci kur-
zu. Musí striktně dodržovat, co se naučil. Voda má větší
hustotu a tlak, než je na souši. Při porušení daných pod-
mínek a pravidel může dojít k ohrožení života. Oproti
pozemským činnostem, kdy rozhodují vteřiny, mají po-
tápěči relativně delší čas na řešení krizové situace. Je to
bezpečný sport, kterému se věnují i lidé po osmdesátce.

Kde všude po světě jste se potápěl?
Sjezdil jsem všechny světové lokality na potápění. Např.
Maledivy, což je úžasné místo na pozorování podmoř-
ského života, na Kubě v rezervaci v Jardines dela Reina,
nebo jsme v Mexiku krmili Bull sharky (žralok býčí).
Byli jsme v Austrálii, na Bali, v Rudém moři či na vra-
cích válečných lodí v Narviku. Nejvíce se potápíme doma

na naší přehradě, kde mám minimálně tisíc ponorů.
Dokonce jsme zde vybudovali jakousi potápěčskou
stezku odvahy. Pořádáme tradiční novoroční ponory
i potápění pro handicapované. Náš tým je zapojen do
Integrovaného záchranného sytému, kdy na výzvu
krajského operačního střediska pomáháme při hledání
utonulých. V minulosti jsme pomáhali při povodních
a máme zlatou medaili za záchranu lidských životů od
tehdejšího předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky. Pra-
videlně čistíme dno naší přehrady od odpadků.

Co zajímavého jste pod vodou našli?
Tradičně pneumatiky, půllitry, kelímky, zbytky ohňo-
strojů, nákupní košíky, kola, telefony, zbraně, ale třeba
i munici – samopalové náboje.

Jaké máte další plány?
Připravuji vlastní výcvikový systém. Ten současný je
americký a já v tom svém vycházím ze svých zkuše-

ností z více jak sedmi tisíc ponorů. Odučil jsem přes
dva tisíce lidí, což je v našich vodách vysoké číslo.
Potápění se věnuji více jak 25 let a dospěl jsem k názo-
ru, že mnoho věcí jde dělat jinak. Chci využít nejmo-
dernější metody a postupy, bude to český model, který
chci následně vyučovat ve světě. Je to určitá forma se-
berealizace a možnost, jak zůstat u potápění do pozd-
ního věku.

Je místo, které byste rád navštívil?
Viděl jsem mnohé, ale jsou dvě místa, kam bych se
chtěl podívat. Tím prvním je nejhlubší (400 m) sladko-
vodní jeskyně na světě – Hranická propast. Druhým
vrak Britannicu, který je v hloubce 118 metrů pod hla-
dinou Středozemního moře.

Zažil jste něco výjimečného?
Organizoval jsem vytvoření světového rekordu v počtu
potápěčů v nejhlubší věži u nás (6 × 4 × 8 metrů), do
které se vešlo 258 potápěčů, což je zapsáno v Guinnesso-
vě knize rekordů.

Jaké jsou trendy v potápění?
Klasické potápění se příliš nemění. Novinkou a hitem
jsou tzv. mořské panny. To je určeno pro dívky od 5 do
8 let, které se učí potápění v monoploutvích.

Co vám dává potápění do života?
Čistou hlavu po ponoru, ve kterém se musím maximál-
ně soustředit na výkon. Poznávání různých národů,
míst i nová přátelství. Je to úžasný relax a radost. Díky
tomu jsem se naučil rozhodovat, dodržovat pravidla
a stát si za svým slovem. V neposlední řadě mnoho zá-
žitků, poznávání a objevování, které mi nikdo nevezme.

Jiří Endler

Jaroslav Kočárek
Potápění je úžasný relax a radost

■ Rozhovor měsíce

Bývalý judista Jaroslav Kočárek se narodil v Jablonci, vyučil se řezníkem, ale své profesi se
nikdy nevěnoval. Je absolventem Podnikatelské hotelové školy. Po revoluci propadl potápění,
je instruktor, trenér a ředitel výcviku potápění. 

Foto archiv Jaroslav Kočárek

Foto archiv Jaroslav Kočárek
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Zajímavé letní suvenýry z Jablonce
Není lepší čas pro cestování než léto. Prázd-
niny a dovolené patří k nejkrásnějším obdo-
bím roku. Ať už se vydáte letos kamkoliv,
užijte si své výlety naplno a dopřejte si i ně-
jaký suvenýr pro radost na památku. Ty jab-
lonecké má ve své nabídce zdejší turistické
infocentrum. Nechte se inspirovat!

Největší výběr suvenýrů a dárků z Jablonce nad
Nisou najdete v Domě Scheybalových v Kostelní

ulici, kde v přízemí sídlí turistické infocentrum.
Po nuceném uzavření celého domu se provoz
opět postupně obnovuje a s ním i prodej drob-
ného zboží. „Celoročním bestsellerem je Korál-
kové víno. Na léto jej máme i v růžové variantě
– cuvée rosé polosladké. Ve stejném designu na-
bízíme čokoládu nebo medovinu,“ láká na na-
bídku pochutin Petr Vobořil, ředitel Jablo-
neckého kulturního a informačního centra.

Srdeční záležitostí je pro mnohé i kolekce
Jablonecké moře inspirovaná zdejší přehradou.
„Zákazníci se nám často vracejí a nakupují ná-
mořnická trička s motivem Jabloneckého moře
pro další a další členy rodiny,“ usmívá se
Vobořil a dodává: „Pokud chcete letos na pláži
udělat opravdu dokonalý dojem, doporučujeme
pořídit si ve stejném stylu i ručník, sluneční
brýle či létající talíř.“ 

Pro turisty, kteří jsou sběratelé nejrůznějších
upomínkových drobností s motivem navštíve-
ných míst, je tu pak nabídka opravdu široká. Od
turistických vizitek, známek, přes štítky na hůl,
magnetky až po pamětní medaile, zvonečky
a náprstky. „K nejoblíbenějším suvenýrům to-
hoto typu patří ty s motivem jablonecké radnice.
Vytvořili jsme proto kolekci Fenomén radnice
a nabízíme třeba i tužky, hrnečky nebo plátěné
tašky,“ dodává Vobořil.

Právě radnice patří k jednomu z míst, které
turisté v Jablonci v létě rádi navštěvují. Během

letních prázdnin totiž slouží radniční věž jako
vyhlídka. „Doufáme, že se situace i nadále bu-
de vyvíjet příznivě a my budeme moci opět ná-
vštěvníkům tuto oblíbenou atrakci od července
nabídnout,“ věří Petr Vobořil.

Suvenýry a další drobné potěšení v podobě
regionálních výrobků si můžete prohlédnout
také na webu: www.jablonec.com (Jablonec
nad Nisou / Dárky z Jablonce). 

(rsch)

Foto Kateřina Fialová Foto Denisa Albaniová

Letní kino v červnu zahájí sezonu
V pátek 19. června 2020 zahájí filmoví fan-
dové sezonu Letního kina v Jablonci nad
Nisou. I když se situace kolem bezpečnost-
ních protipandemických opatření velmi
rychle mění, na diváky se kinaři těší a při-
pravují pro ně různá vylepšení.

Ať už pro sto nebo pro pět set, letní kino si své
diváky jistě najde. Zatím pracují kinaři s verzí,
kdy jich do kina může jen omezený počet a to-
mu bude přizpůsoben také předprodej. Ještě ví-
ce než v minulé sezoně proto kina prosí diváky,
aby využívali online předprodej. „Díky online
zakoupení vstupenky diváci šetří čas, chovají se
bezpečně a také šetrně k přírodě,“ vysvětluje
Petra Handlířová z jabloneckých kin. 

„Vstupenku totiž nemusí tisknout, ale stačí ji
stáhnout do svého chytrého telefonu a čárový
kód uvaděči načtou přímo z displeje telefonu.
Návštěvníci s online vstupenkou navíc budou
odbaveni přednostně,“ dodává. 

Zakoupení vstupenky předem také zaručí, že
se diváci do kina dostanou, kdyby trvalo přísné
omezení maximálního počtu. Kapacita letního
kina umožňuje dodržet předepsané bezpeč-

nostní rozestupy i pro větší počet diváků.
Záležet ale bude vše na aktuální situaci a naří-
zeních epidemiologů. Program a aktuální poky-
ny pro diváky budou včas zveřejněny na sociál-
ních sítích a také webu kinajablonec.cz, který
dostal v době vynucené pauzy nový design.
Nový kabát si vyžádalo také plátno letního kina,

tedy vlastně promítací zeď. Celá stěna má čer-
stvý speciální nátěr, který snáz odráží světlo
a zvyšuje tak divácký komfort při sledování fil-
mů. 

„Doufáme, že se situace kolem koronaviru
bude vyvíjet dobře a postupně dojde k uvolňo-
vání restrikcí. Všechna kina v Jablonci dodržu-
jí zvýšená hygienická opatření, pro diváky jsou
k dispozici dezinfekční gely a personál dbá na
dodržování rozestupů a nošení roušek,“ upřes-
ňuje Handlířová. Z důvodů bezpečnosti také
nebude letní kino půjčovat oblíbené deky
a deštníky, diváci si musí přinést vlastní. 

„V době nuceného uzavření řada fanoušků ki-
na podpořila například zakoupením donátor-
ské vstupenky s dárkem, za což jim moc děku-
jeme. Díky tomu víme, že kina si své fanoušky
vždy najdou. První diváky přivítala kina
Radnice a Junior již v polovině května a ná-
vštěvnost se od té doby zvyšuje. A tak věříme,
že na letní kino se diváci také těší. K prázdni-
nové sezóně v Jablonci filmy pod širým nebem
již neodmyslitelně patří,“ uzavírá Handlířová.

(ph)

Foto Jiří Endler

Noc kostelů 2020 v komorní formě
V pátek 12. června 2020 se uskuteční tradič-
ní Noc kostelů. Letošní ročník vzhledem
k pandemii proběhne v komorní formě,
v Jablonci budou otevřeny pouze tři sva-
tostánky.

Organizátoři se akce nevzdali, jen ji oproti pů-
vodnímu termínu posunuli o týden! 

Noc kostelů se tak v celé republice uskuteční
v pátek 12. června. 

Veřejnost může za dodržení potřebných
hygienických opatření ve večerních hodinách
zdarma navštívit kostely a modlitebny, poznat

nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se se-
známit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení,
rozhovoru či setkání.

V Jablonci nad Nisou se k této akci připojí tři
místa. V chrámu Dr. Farského bude prostor
podbarven živou varhanní hudbou, v kostele
sv. Anny je výstava české krajinomalby ze sbír-
ky Kooperativy Má vlast a v modlitebně Čes-
kobratrské církve evangelické v ulici Pod Baš-
tou bude připraven program pro děti.

Více informací najdete na webové stránce
www.nockostelu.cz (rsch)

Foto Milan Bajer
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Jablíčko jako centrum osobnostního rozvoje
Letošní školní rok je pro lidi v Rodinném
centru Jablíčko, z. s., rokem plným změn. Ta
největší se udála ve vedení Jablíčka, kdy do
křesla ředitelky usedla Kateřina Brázová.

Činnost v Jablíčku není pro novou vedoucí nic
neznámého. Stála už u jeho počátků a postupně
se přes aktivní maminku, místopředsedkyni
a předsedkyni spolku vypracovala až na místo
výkonné ředitelky. 

„Změna vedení s sebou přinesla i částečnou
změnu koncepce rodinného centra. Začali jsme
se více zajímat i o alternativní trendy a moderní
postupy. Nadále běží osvědčené akce a kurzy
z minulých let. Důraz je stále kladen na fungo-
vání rodiny a mezigenerační vztahy v ní, zlep-
šení komunikace mezi rodiči a dětmi, prevenci
rozpadu rodin a eventuálně krizovou komuni-
kaci v rámci rodiny,“ říká Kateřina Brázová.

Program Jablíčka je určen všem generacím,
ale svým pravidelným návštěvníkům nabízí
možnost využít nabídky členství v klubu, se
kterým jsou spojeny bonusy, jejichž seznam je
uveden na webu centra. 

Kurzy a workshopy pro všechny generace
Jablíčko nabízí kurzy a workshopy, které
umožňují mezigenerační předávání si zkuše-
ností. S babičkami se učí háčkovat nebo péct
sváteční dobroty. Úspěšné jsou i pravidelné lek-
ce jógy a překvapivě třeba i kurz sebeobrany

nebo různé workshopy seznamující návštěvní-
ky s moderními přístupy ke zlepšení výživy či
vlastního fyzického a duševního zdraví. Nově
jsou do programu zařazovány i akce zaměřené
na osobnostní rozvoj a semináře na podporu při-
jetí a poznání jedinečnosti ženství. Nadále fun-

gují kluby, např. Dvojčata (určeno rodičům ví-
cerčat), či Pavoučci (určeno pro předávání zku-
šeností s výchovou a životem s dětmi s poru-
chami autistického spektra). V prostorách centra
se také pravidelně setkávají rodiče, kteří mají
děti v pěstounské péči.

Centrum dočasně uzavřeno
„Vzhledem k opatření a stále trvajícímu uzavře-
ní spolkového domu, kde naše centrum sídlí,
máme stále dočasně uzavřeno. Momentálně
není možné zahájit běžný provoz. Snažíme se
však setkávat, a to online přenosem přes apli-
kaci Zoom. Náš tradiční program momentálně
netvoříme. Sledujte naše facebookové stránky,
kde vždy najdete vše v dané události včetně lin-
ku k připojení,“ informuje Brázová.

V důsledku dodržování vládních nařízení ne-
ní možné sdělit žádné termíny. „Snažíme se ak-
tuálně reagovat. Odložený volejbalový turnaj
bychom rádi uskutečnili v některém červenco-
vém termínu. Rovněž příměstské tábory pojme-
me letos jinou formou,“ upozorňuje ředitelka.
Počet dětí bude omezen a tábory v termínech
13.–17. 7. a 20.–24. 7. proběhnou v náhradních
prostorách. „Samozřejmě chápeme těžkou situ-
aci velké většiny rodičů, a proto se budeme sna-
žit najít co nejvíce přijatelných řešení. Všechny
tedy prosím o včasný kontakt (605 733 540),
kde lze po dohodě rezervovat místo pro dítě,“
uzavírá Kateřina Brázová. (end, ie, kb)

Kateřina Brázová je novou výkonnou ředitelkou 
zapsaného spolku Jablíčko – centra pro rodinu. 

Foto archiv Kateřiny Brázové

Letní prázdniny s ekocentrem
Také letos jablonecké ekocentrum připravilo
týdenní příměstské turnusy pro děti od 8 do
15 let. Tentokrát jsou zaměřené na tradiční
řemesla – s dětmi budou lektoři zpracovávat
ovčí vlnu. Chybět nebudou ani výlety do
okolní přírody, která je velkou předností na-
šeho kraje.

Za týden děti zábavnou formou poznají mnoho
nového ve vztahu k přírodě i nové kamarády.
Rodiče, pro něž je letošní rok obzvlášť náročný,
jistě tuto možnost prázdninového programu
v Jablonci uvítají.

„Při zpracování vlny si děti projdou celý pro-
ces od česání, předení na kolovrátku až po fil-
cování za mokra nebo za sucha. Budou si moci
vyzkoušet pomůcky na tkaní, např. kolíkový
stávek, tkací rámy nebo kolečka a vyrobit si tře-
ba svůj vlastní kobereček, podsedák nebo ba-
revný náramek na ruku,“ říká Vendula Palatová

z jabloneckého ekocentra. Kromě vyrábění se
děti vydají také do okolí Jablonce na dva celo-
denní výlety – vystoupají na nejmladší rozhled-
nu jabloneckého okresu a druhý výlet bude za

nejvyššími stromy České republiky. „Jako
zpestření cest na výletech nebo během vyrábě-
ní v ekocentru čekají účastníky společné hry,
při kterých se pobaví i něco nového naučí,“ sli-
buje Palátová a dodává: „Z workshopů si všich-
ni odnesou nejen nové zážitky a poznání krás
našeho okolí, ale také vlastnoručně vyrobené
výrobky na památku.“

Workshopy ve formě týdenních příměstských
turnusů budou probíhat v malých skupinách
od 8 do 15 dětí, každý den od 8 do 16 hod., v ter-
mínech: 13. 7.–17. 7., 27. 7.–31. 7., 10. 8.–14. 8.
a 24. 8.–28. 8. Cena za týden je 1 500 Kč/dítě. 

Více informací a přihlášku najdete na webu
www.sevceskyraj.cz. 

Workshop připravuje Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s., ve spolupráci se
Střediskem ekologické výchovy Český ráj za
podpory statutárního města Jablonec nad Ni-
sou. (vp)

Léto plné her a pohybu 2020
Free Time Activities, z. s., pořádá příměstské
tábory s názvy Léto plné her a pohybu 2020.
Po skončení nouzového stavu a s uvolňová-
ním vládních opatření je vše připraveno
a tým v čele s Radimem Štrynclem se těší na
děti, které si chtějí prázdninový čas užít ve
společnosti kamarádů, dobré zábavy a se
sportem.

Spolek Free Time Activites byl založen v roce
2009 a nabízí volnočasové aktivity dětí, mláde-
že a dospělých. „Patří k nim např. všesportovní
kroužek Sportík, který je určen pro holky a klu-
ky od 6 do 12 let, nebo kroužek Kuchaříci. Oba
probíhají v průběhu školního roku,“ říká Ra-
dim Štryncl, zakladatel spolku. 

Kroužek Sportík je zaměřen na harmonický
a přirozený rozvoj dětí. Během sportování se
děti seznámí s řadou tradičních, ale také netra-

dičních sportů. „Kuchaříci jsou určeni pro děti
od 6 do 10 let. Během lekcí děti učíme základy
vaření a pečení. Snažíme se jim dát příležitost
vyzkoušet si věci přímo v kuchyni, což se jim
doma moc často nenaskytne,“ myslí si Štryncl.
Free Time Activities dále ve svém portfoliu na-

bízí aerobní a fitness cvičení v městské hale pro
ženy a muže bez rozdílu věku. 

„V průběhu letních prázdnin organizujeme
příměstské a mezinárodní tábory pro děti od 6
do 15 let, které v minulosti navštívilo více jak
1 000 dětí. Na letošní léto je připraven pestrý
program turnusů Léta plného her a pohybu
2020. Za zmínku stojí určitě nabídka koňského,
sportovního nebo turistického tábora. No-
vinkou je příměstský tábor s názvem Umím se
o sebe postarat, kde se děti naučí základním do-
vednostem každodenního života – vaření, šití,
žehlení atd.,“ informuje ohledně táborů Štryncl.

Všechny kroužky a kurzy vedou kvalifikovaní
a vyškolení lektoři, většina z nich má pedago-
gické vzdělání a mnohaleté zkušenosti s prací
s dětmi a dospělými. Více informací na webu
www.radimstryncl.cz.

(end)

Foto archiv Radima Štryncla

Foto archiv JKIC
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■ Ohlédnutí
Zpívání pro radost
Během dubna a května se Centrum
sociálních služeb (CSS) připojilo
k velmi milé a zdařilé akci Zpívání
pro radost. Nápad vzešel z jablone-
cké pobočky Českého červeného
kříže (ČČK). Její ředitelka Kateři-
na Havlová oslovila dobrovolníky
a kolegy z řad poskytovatelů sociál-
ních služeb. Připojila se ředitelka
Naděje Míla Havrdová a kazatel
Církve adventistů sedmého dne Ro-
man Hampacher, který je známý
jako sbormistr seniorského pěvec-
kého souboru Izerína. Zmíněná
parta se proměnila na zcela novou

hudební skupinu, kterou technicky
zajišťoval Lukáš Frydrych. Všichni
sbalili kytary a mikrofony a vyra-
zili za seniory, respektive k objek-
tům, kde žijí senioři. Původní myš-
lenka byla potěšit seniory z Jab-
lonce nad Nisou, hned první den
se ukázalo, že z jednoho setkání
bude celé turné. Začínalo se v pon-
dělí 20. dubna v objektu v Novo-
veské ulici a nutno říct, že to bylo
překvapení pro všechny. Muzikan-
ti hráli ze zahrady do oken a bal-
konů, obyvatelé se před koncertem
stihli domluvit a na balkony a te-
rasy vyšli v elegantních klobou-
cích na hlavě. Zpívání se pak zopa-
kovalo i na druhé straně z ulice,
aby každý měl možnost si zpříjem-
nit dlouhé chvíle během omezení
v koronavirové epidemii. 

Další cesta pak vedla za seniory
v ulici Boženy Němcové. Hraní
zvedlo náladu i zde, důkazem mů-
že být, že se zaposlouchali i lidé
v oknech sousedních paneláků.
Ten den odpoledne se pokračovalo
ještě do Domova pro seniory
U Přehrady a do Domu důchodců
v Jabloneckých Pasekách. O týden
později zamířila stejná skupina
hudebníků do ulice Palackého,
i zde bylo nutné hrát z obou stran
domu zvláštního určení. U plotu
zahrady se zastavovali náhodní
kolemjdoucí a poslouchali krásné
lidové písničky. Odpoledne se hrálo
pro seniory na Smržovce, vyrazilo
se poprvé za hranice Jablonce.
V pondělí 4. května měli radost se-
nioři v Liberci Františkově i klienti
libereckého Hospice sv. Zdislavy.
Další cesta vedla do Tanvaldu a ta-
ké do Rokytnice nad Jizerou.

(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, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz. 

Vládou nařízená omezení se po-
chopitelně dotkla i provozu spol-
kového domu a jednotlivých klubů
seniorů, vše je od poloviny března
uzavřené. Centrum sociálních slu-
žeb využilo tohoto prostoru a pus-
tilo se do oprav a úprav, které byly
plánované na letní měsíce. 

V prostorách spolkového domu
se maluje, veškeré plochy se myjí
a čistí parní technologií, kontrolu-
jí a rovnají se věci ve skladu, udr-
žuje a aktualizuje se PC technika.
Provedly se pravidelné revize,
údržba zeleně a laviček u spolko-
vého domu. Ten je tak připravený
na návrat do běžného režimu.
Ovšem pravidla rozvolňování jsou
postupná. Je potřeba sledovat we-
bové stránky www.centrumjablo-
nec.cz a informovat se o aktuální
situaci. 

„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

Hraní pro radost, foto CSS

Hraní pro radost, foto CSS

Čištění párou, foto CSS

K. Havlová, foto CSS

Malování v SD, 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. června 1920, 149, strana 1, R
Jeruzalém. Úřady prezentují pogromy na Židy
jako nevinné náboženské šarvátky. Ze severu
ohrožují beduínští povstalci britskou okupační
armádu. Lupiči na koních přepadají stráže
a disponují kulomety. U Tiberského jezera pro-
bíhají každý večer přestřelky mezi beduíny
a kolonisty.

Praha. Reorganizace vlády na Podkarpatské
Rusi. Pondělník sděluje, že politická správa bu-
de mít přibližně 16 členů, polovina se bude re-
krutovat z místního obyvatelstva.

Praha. TGM vyhlásil amnestii pro všechny
obžalované z Munova procesu včetně Muny
(12 osob). Muna byl ve vazbě od 16. 6. 1919,
9 měsíců strávil v samovazbě. Obžalovaní při-
jali zprávu klidně a během hodiny opustili věz-
nici. Muna navštívil v Praze všechny své známé
a Lidový dům, patřící sociálním demokratům.
Dnes ráno odcestoval do Kladna, kde byl s vel-
kou slávou uvítán kladenskými horníky. 

Alois Muna, 1886–1946, meziválečný politik,
poslanec NS za KSČ (WIKIPEDIE)

7. června 1920, 155, strana 5, V
Jablonec. Schůze zastupitelstva. Starosta Karl
R. Fischer sděluje, že se situace v zásobování
potravinami nezlepšila. Neslýchanou drzostí
bylo zadržení naší chlebové mouky v Kutné
Hoře a Kralupech. Naši delegáti Roubíček,
Balatka a Hübner však dokázali mouku vymo-
ci a tak můžeme vydat dodatečně za poslední
a předposlední týden půl bochníku chleba
a dalšího půl bochníku na tento týden. Dosta-
neme prý i brambory. Dodávka mléka pro ko-
jence, těhotné a kojící ženy se zlepšila. Projed-
nává se výstavba lesní plicní léčebny nedaleko
střelnice.

10. června 1920, 158, strana 5, V
Ze světa módy. Letošní novinkou pařížské
módy jsou dlouhé sukně. U sukní převládá pli-
sování. Nosí se šerpy a halenky s nízkými lí-
mečky šerpy, dlouhé rukavice nahrazují ruká-
vy – což se prodraží, protože jejich každodenní
čištění stojí 40 franků. Oblíbená je kombinace
černé a modré barvy, což sluší blondýnkám.
Další oblíbenou barvou je zelená. 

Dětský humor. Podívej, maminko, ten buldok
se podobá tetě Frídě! – Tiše, Pepíčku, to se neříká!
– Ale maminko, vždyť ten pes to neslyší!

11. června 1920, 159, strana 2, 3, 5, 6, R, V
Mšeno. Svévolné rozchvácení fůry mouky.
Včera ráno potkaly dělnice, spěchající do mšen-
ské textilky * do práce, vůz z Gottsteinova mlý-
na z Loučné, který byl plně naložen pytli
s moukou. Ženy, rozčílené stálým nedostatkem
chleba a mouky, povoz zastavily a chystaly se
náklad vyrabovat. Někteří umírnění dělníci jim
to však rozmluvili. Rozhodli se mouku složit,
uskladnit ji v jednom blízkém domě a rozpro-
dat ji za běžnou cenu 1 K 80 h za kilogram.
Odpoledne se dělníci dostavili na obilný úřad
v Jablonci a odevzdali utržené peníze a doklad
o odebraném množství. Dělníci tak zabránili
zničení nákladu. Přesto je toto svévolné jednání
odsouzeníhodné, protože mouka byla určena
pro rozdělení v celém okrese – měla se prý pro-
dávat po čtvrt kilogramu. V každém případě
však alespoň v Praze vidí, jak velká je nouze
zdejšího obyvatelstva. 

* (Firma Mautner, po roce 1945 Hedva, potom
Silka, od roku 1957 Bužuterie 06, nyní B+J)

Jablonec. Náš okres dostane 30 vagonů bram-
bor z Žitavy. Prvních pět vagonů již dorazilo.

Zásobování. Vyzvedněte si od soboty u svých
dodavatelů brambory v množství 5 kg na osobu
(cena 1 K a 60 h/kg. Hovězí maso na lístky:
6 dkg na osobu – cena 15 K/kg. Na lístky bude
i dobré moravské máslo – 50 K/kg.

Jablonec. Koncert nevidomých v hotelu Geling
se bude konat 19. 6. Prosíme o hojnou návštěvu.
Jedná se totiž většinou o mladé muže – válečné
invalidy – z ústavu slepců v Ústí nad Labem,
kteří si takto vydělávají na svůj pobyt v ústavu.

Touha po kontaktu s Marťany opět ožila!
V poslední době totiž byly na Eiffelově věži za-
chyceny tajuplné radiové signály, které vedou
k domněnce, že nás chtějí obyvatelé Marsu
kontaktovat. Americký profesor James J. Gren-
shaw navrhuje signály opětovat. USA mají
mnoho přebytečných chemikálií z války, který-
mi by se dala vytvořit velkoplošná kouřová clo-
na na poušti nebo na moři, viditelná z vesmíru
a na níž by se daly vymezit případně pruhy ne-
bo jiné znaky. 

12. června 1920, 160, strana 5 ,11, V
Jablonec. 100 let od obnovení evangelických
bohoslužeb v našem městě. V roce 1615 zde
působil evangelický kněz Nikolaus Sagittarius.
Roku 1624 museli všichni evangeličtí kazatelé
z maloskalského, frýdlantského a libereckého
panství odejít ze země; zdejší obyvatelé v počtu
2 349 osob se nuceně vrátili do lůna katolické
církve a 2 345 občanů odešlo do vyhnanství.
Počátkem 19. století se do Jablonce přistěhova-
lo několik evangelických soukenických rodin
z Liberce, shromaždovali se k bohoslužbám
v lese nebo museli do Rychnova, Oldřichova
v Hájích nebo až do Žitavy. To vrchnost nerada
viděla. Proto zde 2. června 1820 sloužil první
mši svatou od roku 1624 v jídelně katolické fa-
ry evangelický farář Johann Molnár z Křížlic,
vzdálených 6 hodin cesty. Později si zdejší
evangelíci postavili vlastní modlitebnu.

Inzerát. Koupím cigaretový tabák, prodám
brambory. Adresa v redakci.

30. června 1920, 178, strana 1, 8, V
Praha. Sokolský slet. Objem slavnosti je zřej-
mý z toho, že poslední neděli dorazilo do Prahy
500 zvláštních vlaků s účastníky. Sokolstvo a čes-
ké obyvatelstvo je nadšeno. Je to první setkání
sokolů od roku 1912, kdy tehdy seděl v čestné
lóži místodržitel kníže Thun. Teď zaujal jeho
místo TGM a zástupci vítězných mocností.

Inzerát. Restaurace Zátiší (Gartenlaube) v Údol-
ní 28 pořádá v pondělí, středu a pátek velké za-
hradní koncerty! Hraje divadelní orchestr pod
vedením kapelníka pana Herrmanna.

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. června. 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 květnového kvízu. Spolu-
autorem úspěšné publikace Jizerské ticho je foto-

graf, který v roce 2013 získal cenu Pro meritis za
přínos v oblasti umění – fotografie je Siegfried
Weiss. Výhercem květnového kvízu je Regina
Hořejšová.

Otázka na červen
Město Hejnice je součástí CHKO Jizerské hory.
Jeho dominantou je známá bazilika i františ-
kánský klášter, dnes Mezinárodní centrum
duchovní obnovy. K nákladné rekonstrukci ce-
lého objektu došlo díky duchovnímu, který zde
působil od 90. let 20. století. Byl to:

a) Zbigniew Czendlik

b) Josef Suchár

c) Miloš Raban
Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Potravinový lístek z roku 1920



(23)

jablonecký měsíčník červen 2020

■ Jablonecké maličkosti XLVIII.

Půvab krajiny tkví přeci jenom hlavně v očích
poutníků. Říkal jsem si to někdy v polovině
90. let 20. století mezi zbujelými stromy v lukách
pod Prosečským hřebenem. U Siegmundova
kříže, který byl v té době na kusy rozsekán
a rozházen mezi přerostlé kaštany. 

Dnes už je to zase jedno z nejmalebnějších míst
Proseče, ale ještě nedávno to byl krasosmutný
kout ztracený v poli. Málokdo sem zavítal hle-
dat krásu krajiny. A popravdě: nebýt Petra Lišky
z Jablonce nad Nisou a jeho houževnaté snahy,
je dost dobře možné, že by na kopečku za pro-
sečským hřbitovem stále ležely jen poškozené
kusy otesaných kamenů, o které by asi nikdo
příliš nejevil zájem. Ale právě pan Liška vztyčil
v roce 1997 na podstavci rozkotaných starých
božích muk dřevěný kříž ze spojených hrubých
kmenů. Později jej nahradil trámovým křížem
se stříškou a vyřezávanou postavou Spasitele.
Nenechal se odradit, ani když jeho dílo ničili
vandalové a přírodní živly, a křížek vždy obno-
vil. Ano, bylo to jednoznačně provizorní řešení,
ale jako kdyby mělo upozornit na to, že toto
krásné místo pod lesy utrpělo po poslední válce
velký úraz a po letech se touží vrátit k původní
malebnosti. K oné prosté a bytelné venkovské
kráse kamenného podstavce s kovaným kříž-
kem mezi stromy. Pod ně si člověk rád sedne
a na chvíli s tím požehnaným místem splyne
a vcelku nenápadně obnoví své síly k další ces-
tě životem. 

Když jsme mezi staré kaštany doputovali
v roce 2017 s Ivou Řimnáčovou, působilo to
místo – navzdory vztyčenému křížku – pořád
jaksi zraněně a zneužitě. Kamenný sokl božích
muk ležel přelomený opodál, kříž nikde, střepy
z rozbitých lahví okolo. Syrová romantika kra-
jiny, kterou se kdysi prohnali běsi a ona to po-
řád smutně dává na odiv. Zatoužili jsme po tom
vrátit tomuto místu zašlou krásu. 

Kopeček s kótou 491 metrů nad mořem je
zdaleka viditelný a nejhezčí pohled na něj je ze
staré cesty vedoucí od prosečského hřbitova
vzhůru k hřebeni. Dnešní ulice V Lukách totiž

kdysi pokračovala dále jako vozová cesta pro-
pojující údolí Nisy v Proseči se sousedními
Rýnovicemi; ze staré cesty se v lese u Ptačího
napajedla doposud zachovaly žulovými balva-
ny dlážděné úseky. A právě u této cesty nechal
v roce 1808 postavit obchodník Ignaz Siegmund
kamenný podstavec s křížem. Podle všeho šlo
o dílo některého z místních kameníků, nažlout-
lá, tzv. černostudniční žula pochází z některého
z malých lomů v lesích pod Císařským kame-

nem. I tvar podstavce s výraznou hlavicí by to-
mu nasvědčoval: podobný najdeme nedaleko
v ulici V Pekle u domu č. 161 a ještě podobněj-
ší, téměř identický, pak stojí i u domu č. 286
ve Vyhlídkové ulici ve Vesci, na opačné straně
údolí. 

Bohužel dnes již nevíme, jestli nechal Ignaz
Siegmund křížek postavil jen jako svaté zna-
mení na místě, kde cesta vstupuje z temných le-
sů do polí, nebo k tomu měl nějaký jiný důvod,
například záchranu života či zdraví. Existuje
i informace, že křížek nějakým způsobem sou-
visí s událostmi tzv. bramborové války, která
probíhala v letech 1778 a 1779 mezi Rakous-
kem a Pruskem. Přestože se v okolí Prosečské-
ho hřebene z té doby dochovalo hned několik
opevněných míst, není známo, že by byl ale kří-
žek s touto válkou nějak spojen. 

Po dlouhá desetiletí se boží muka starali ma-
jitelé domu č. 74, kterým patřila pole a louky,
táhnoucí se až nahoru k lesu. A protože šlo
o příslušníky rodiny Jentschových říkávalo se
památce ještě v dobách první republiky ponej-
více Jentsches Kreuz čili Jentschovský kříž.
A tak to šlo až do poslední války, po níž byla bo-
ží muka kýmsi pokácena a rozbita. Pozemek
s poškozeným křížkem získalo v roce 2017
město Jablonec nad Nisou díky ochotě manže-
lů Špillarových a následně začalo připravovat
jeho obnovu do původního stavu. Kamenické
a kovářské práce provedl restaurátor Petr
Verich, tělo Krista na plech vymaloval Milan
Kupkár ze Znojma. Snahou bylo zachovat co
nejvíce z původní nálady památky. Žula byla
proto jen vyspravena a doplněna a výtvarné po-
jetí velkého kovaného kříže s plechovým tělem
Spasitele bylo provedeno přesně tak, jak byla
v jizerskohorském podhůří zhotovována na za-
čátku 19. století. Celkový dojem z památky je
tak starokrásný. Poutníci kráčející dolů z lesů
do údolí mohou mít zase radost, že se maleb-
nost navrátila do uzdraveného místa v polích
pod Prosečským hřebenem. 

Marek Řeháček

Siegmundův kříž v lukách

Kresba Petr Ferdyš Polda

Galerie nabízí výstavy i autorské čtení
Výtvarníci a šperkaři Veronika Pouzarová
a Martin J. Pouzar si v říjnu loňského roku
splnili společný sen – otevřeli malou prodej-
ní galerii výhradně zaměřenou na výstavy
a prodej autorského a designového šperku
– Galerie POUZAR&OVÁ.

V galerii můžete vidět stálou výstavu autor-
ských a designových šperků a bižuterie před-
ních českých autorů, převážně však těch, co ži-
jí a tvoří v našem regionu. „Všechny šperky si
můžete u nás zakoupit. Vystavujeme a nabízí-
me originály, sběratelské kousky, ale také de-
signové šperky. Vždy se však jedná o šperky vy-
soké estetické i materiálové kvality,“ říkají
manželé Pouzarovi.

Galerii můžete navštívit i při příležitosti ko-
nání některé zajímavé kulturní akce. Například
při pravidelných vernisážích nebo literárních
večerech. „Při komorních výstavách budeme
představovat jednotlivé šperkaře a jejich vol-
nou tvorbu, tedy autorský šperk. A nebude se
jednat jen o výstavy samostatné, ale také o vý-
stavy skupinové,“ zmiňuje plány Martin Pouzar.

Na začátku letošního roku manželé Pou-
zarovi uspořádali výstavu EROS revival. „Tento
soubor šperků od třiceti předních českých

a slovenských autorů byl poprvé vystaven v ro-
ce 1999 v Praze. Poté výstava putovala po čes-
kých, ale i evropských galeriích až do roku 2004.

Naše galerie měla jedinečnou příležitost po
dvaceti letech představit tuto jedinečnou kolek-
ci šperků. Výstavu zahájili původní kurátoři vý-
stavy EROS Kateřina N. Nováková a Pavel
Opočenský,“ chlubí se unikátní výstavou Vero-
nika Pouzarová.

Na červen je přichystána výjimečná výstava
autorského šperku předního českého sochaře
a šperkaře Pavla Opočenského, která bude
v galerii k vidění až do konce srpna. „Na pod-
zim plánujeme další tři vernisáže šperkařů
a výtvarníků žijících v našem městě,“ nastiňu-
je plány Pouzar.

Nezapomenutelné jsou i literární večery, je-
jichž dramaturgem a moderátorem je přední
český básník a prozaik, jablonecký rodák, Josef
Straka. Vybraní autoři pro tento rok jsou pře-
vážně z Jablonce nebo Liberce nebo s úzkou
vazbou k našemu kraji. V červnu je plánováno
autorské čtení básníků Martina Trdly a Janka
Ganta.

Galerie, která je v Pražské ulici 18, má otevře-
no každé pondělí a čtvrtek od 15 do 19 hodin
nebo po předchozí domluvě i v jiný čas. Více o ga-
lerii na www.facebook.com/POUZARetOVA. 

(vmp, end)

Foto Tomáš Tesař
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Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 
Znáte firmu, která zaměstnává pracovníka
se zdravotním postižením? Máte ve svém
okolí člověka se zdravotním znevýhodně-
ním a víte, kde pracuje? Až do konce září
můžete nominovat takového zaměstnavatele
do celorepublikové soutěže Stejná šance –
zaměstnavatel roku 2020. Spolupořadatelem
9. ročníku je Rytmus Liberec, o. p. s. 

V březnu odstartoval již 9. ročník celorepubli-
kové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel ro-
ku. Zaměstnat člověka se zdravotním postiže-
ním není vždy ta nejjednodušší cesta, ale má
svůj přínos. Rytmus Liberec, spolupořadatel
soutěže v Libereckém kraji, je nezisková organi-
zace, která vznikla v roce 2004. Prostřednictvím
poskytování služby sociální rehabilitace podpo-
ruje lidi se zdravotním postižením v aktivním
začleňování do pracovního i společenského ži-
vota.

Cílem soutěže Stejná šance – zaměstnavatel
roku 2020 je veřejně ocenit a podpořit ty, kteří
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.
Skrz příklady jejich dobré praxe se šíří myšlen-
ka zaměstnávání lidí s postižením směrem
k veřejnosti i k dalším potencionálním zaměst-

navatelům. Osoby nebo organizace může nomi-
novat každý. Formuláře jsou dostupné na we-
bových stránkách soutěže www.stejnasance.cz
až do 30. září 2020. Pokud nemáte přístup k in-
ternetu, neváhejte se obrátit na pracovníky or-
ganizace Rytmus Liberec – rádi vám s vyplně-
ním nominačního listu pomůžeme.

Celorepublikově probíhá soutěž pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a hl.
města Praha. Těší nás, že v Libereckém kraji
převzal nad soutěží záštitu hejtman Liberec-
kého kraje Martin Půta. Výsledky 9. ročníku bu-
dou slavnostně vyhlášeny v budově krajského
úřadu letos na podzim. Aktuální informace
k průběhu soutěže a jejímu vyhlášení sledujte
na facebookových a webových stránkách orga-
nizace Rytmus Liberec, o. p. s. Kontakt na jab-
loneckou pobočku: 731 101 995, 775 577 363, li-
berec@rytmus.org.

Rytmus Liberec, o. p. s

Zúčastněte se evropského projektu Advantage 
Hledáme aktivní ženy 50+. To je smysl evrop-
ského projektu zaměřeného na pomoc že-
nám, které chtějí začít podnikat nebo si chtějí
zlepšit svoje kariérní vyhlídky.

Projektu Advantage – podnikání starších žen se
účastní Educa – vzdělávací centrum v Jablonci
n. N. spolu s dalšími partnery převážně ze
vzdělávacích institucí z Itálie, Rumunska, Špa-
nělska a Velké Británie. Projekt v dotačním pro-
gramu Erasmus plus bude probíhat v období
2020 až do června 2022. 

A co je cílem projektu? „Projekt si klade za cíl
vytvořit e-komunitu – webové stránky a elek-
tronickou platformu, která bude poskytovat
a podporovat sdílení vlastních zkušeností tzv.
peer mentoring. Sdílení zkušeností bude probí-

hat především online, ale i formou osobních
setkání. Součástí projektu bude rovněž vyvinu-
tí vzdělávacího programu pro dobrovolné men-

tory,“ říká Eva Kořánová jednatelka Educa – vzdě-
lávací centrum, s. r. o. 

Podmínkou účasti v projektu je být ženou ve
věku 50 a více let a chtít sdílet svoje znalosti
a dovednosti. „V projektu můžete fungovat jako
mentor a svoje zkušenosti dál předávat nebo ja-
ko mentorovaná – ta, která se bude vzdělávat.
Předpokládáme, že řada účastníků projektu bu-
de mít obě role,“ odhaduje Kořánová.

Zapojení do projektu může ženám také při-
nést různé kontakty a nabídky spolupráce. „Do-
stanete se do kontaktu se stejnou věkovou sku-
pinou žen, můžete se vzájemně obohacovat
a inspirovat,“ uzavírá jednatelka.

V případě zájmu se do projektu můžete při-
hlásit na e-mailu info@educa-jbc.cz, případně
na telefonu 602 505 288. (end)

Pozvolný návrat k běžnému poskytování
služeb pro klienty odlehčovací služby
Centrum sociálních služeb (CSS) přistoupilo
na postupný systém rozvolňování pravidel,
která byla nastavená s koronavirovou epi-
demií. Pro klienty odlehčovací služby byl od
7. května obnovený příjem balíčků.

Rodina a blízcí klientů mohou balíčky přinést
v čase od 14 do 18 hodin, přijímá je pracovnice
odlehčovací služby. Klienti se již mohou volně
pohybovat v rámci areálu, jsou jim umožněné
procházky v přilehlé zahradě. 

Od pondělí 11. května 2020 začala pečovatel-
ská služba CSS zajišťovat koupele ve středis-
cích osobní hygieny a také zpětně přebrala veš-
kerou péči od rodin klientů. „Pro seniory, jejich
blízké a pečovatelky to bylo velmi náročné ob-
dobí, ale společně to všichni zvládli,“ oddechla
si ředitelka Centra sociálních služeb Naďa
Jozífková.

Od pondělí 8. června začne CSS zajišťovat
další úkony pečovatelské služby, jako např. do-
provody k lékařům. „Postupně zahájíme i pří-
jem nových klientů. Veškerá péče se i nadále
uskuteční za přísných hygienických pravidel,
tedy s rouškou, ochrannými rukavicemi, jedno-
rázovými obleky, sledováním zdravotního stavu
zaměstnanců i klientů a s maximální dezinfekcí
prostor organizace i služebních aut,“ zmiňuje

pravidla, která budou pracovníci i nadále dodr-
žovat, ředitelka a dodává: „Děkuji všem za trpě-
livost a odvahu, a to jak našim zaměstnancům,

tak klientům a jejich rodinám. Poděkování patří
všem, kdo Centru sociálních služeb pomáhali
a pomáhají.“ (lf, end)

Foto archiv CSS

Foto archiv Educa – vzdělávací centrum

Foto archiv Stejná šance
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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/

Kasin zbývá už jen pět. 
Přečtete si, jak lidem ničí životy.
O další kasino v Jablonci méně. Nově už nikdo
nic neprohraje pod nemocnicí na Rýnovické
ulici v bývalé Restauraci mladých. Napomohl
tomu i nouzový stav a vládní opatření, která na-
řídila dočasné uzavření všech heren a kasin.
Stále zůstávají tři kasina v centru a dvě ve
Mšeně, ale i těm tiká čas.

Nedávno jsem měl možnost mluvit s Katkou
a jejím partnerem Karlem, kteří spolu mají dítě,
ale nežijí spolu kvůli Karlově herní závislosti.
Oba se mi svěřili se svým drsným příběhem.
„Když jsem byla malá, můj příbuzný kvůli zá-
vislosti na hracích automatech spáchal sebe-
vraždu. Před několika lety jsem se seznámila
s Karlem, který stejně jako oba jeho rodiče vy-
studoval vysokou školu. Později jsem zjistila, že
od patnácti let i on bojuje se závislostí na hra-
cích automatech. Za svůj život prohrál už přes

dva miliony. Přestože opakovaně prošel léčbou,
kvůli nepochopení okolí i vlastní rodiny a poci-
tu bezmoci spáchal už několik trestných činů,
a jednou mě dokonce napadl, takže se teď se
mnou nesmí stýkat,“ vypráví Katka. Dodejme,
že Karel oficiálně nemůže vídat ani jejich dítě,
protože Katka z několika důvodů neuvedla
Karla jako otce. Na druhou stranu Karel nemusí
platit alimenty a snáze splácí dluhy z hazardu.

Karel strávil dva roky ve vězení, ze kterého
byl podmínečně propuštěn. Jenže kvůli napa-
dení Katky a dopravnímu přestupku mu opět
hrozí nástup do vězení. Tím pádem by neplnil
své závazky, čelil exekucím a dostal se do ještě
větších problémů. „Díky své profesi sice hodně
vydělám, ale o to víc prohraju, což mě demoti-
vuje,“ říká Karel a dodává: „Pracovně jsem
kvůli zákazu řízení odkázaný na veřejnou do-
pravu. I proto bydlím v centru Jablonce. Jenže
v okruhu pár set metrů mám hned tři kasina.
Internetový hazard mi nic neříká, takže nouzo-

vý stav se zavřenými hernami a kasiny mi vy-
hovuje, protože vůbec nehraju, ale bojím se, co
bude dál. Asi se budu muset přestěhovat.“

Nebezpečí hazardu spočívá v tom, že ničí ži-
voty rodin a širokého okolí hráčů, takže to není
jen jejich soukromá věc. V Jablonci se naštěstí
blýská na lepší časy. V lednu 2018 v referendu
odsouhlasilo 88 % občanů zákaz hracích auto-
matů, který začne platit v srpnu 2021. Očeká-
vám, že všechna kasina díky tomu skončí, nebo
se uživí nanejvýš jedno bez hracích automatů
jen s méně nebezpečnou živou hrou. Je pozitiv-
ní, že v Jablonci máme z původních 49 herních
míst už jen pět kasin. Jsem přesvědčený, že bez
vaší účasti u referenda by se to nepovedlo.
Děkuji vám za to jako člen přípravného výboru
referenda nejen já, ale hlavně lidé jako Katka,
Karel a jejich rodiny.
Pozn.: Oba partnery znám. Jejich jména jsou změněná.

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

V závěru třicátých let se jablonecký tramvajový
provoz pomalu vzpamatovával z hospodářské
krize a velkého zadlužení. Přípravu projektů
prodloužení tratí z Janova do Bedřichova a z Pa-
sek do Lučan přerušilo obsazení pohraničí Čes-
koslovenska Německem a posléze vypuknuvší
druhá světová válka. To znamenalo pro Jablo-
necko v podstatě konec celosvětového exportu
bižuterie a místní podniky se začínaly oriento-
vat na válečnou výrobu. 

Odchod českých zaměstnanců do vnitrozemí,
ale také postupná likvidace židovské komunity
a povolávání mužské populace do služeb vojska,
byl částečně kompenzován nuceně nasazenými
pracovními silami takřka z celé Evropy. To se
týká jak průmyslových podniků, tak i situace
u elektrických drah. V dochované zaměstnane-
cké knize, vedené od roku 1898, se objevují za-
městnanci s místem původu jako je Kijev, Bu-
dapešť, Vídeň, Praha, ale i Paříž nebo třeba
Tunis. Zastávali většinou práce v dílnách, na
tratích, ženy plnily povinnosti průvodčích.
Například Gallinat Margarete, zaměstnaná pod
číslem 511 od 15. 11. 1943, působila jako prů-
vodčí a ubytovaná byla ve Mšeně. Bylo jí 23 let,
když nastoupila společně s ostatními dívkami
z Evropy, které téměř všechny ukončily pra-

covní poměr až v květnu nebo červnu 1945.
Margarete se narodila v Drážďanech a jako
bydliště měla uvedený Dortmund. Dnes již ne-
víme, co bylo důvodem ukončení zaměstnanec-
kého vztahu již 12. 2. 1945. Třeba se těšila domů,
možná odjela navštívit příbuzné do Drážďan.
Právě Drážďany zažily největší bombardování
ve dnech 13.–15. 2. 1945. Dortmund přišel na
řadu o měsíc později. 

Nedostatek pohonných hmot vedl za války
k oživení nákladní dopravy tramvajemi, od léta
1944 byla dokonce obnovena přeprava listov-
ních zásilek. Právě z důvodu přepravy zaměst-
nanců podniků zbrojní výroby byl osobní provoz
zpočátku posilován, koncem války však došlo
na rozsáhlé redukce. Nejezdilo se o nedělích
a ve všedních dnech byla osobní doprava ome-
zena jen na období dopravních špiček. Po válce
se provoz postupně normalizoval, situace ale
nebyla bez problémů. Pro nedostatek uhlí v elekt-
rárně byla doprava ve dnech 13.–16. 12. 1945
dokonce zastavena. K plné obnově provozu do-
šlo až na jaře následujícího roku. Jablonecké
tramvaje pak také zajišťovaly přepravu odsunu-
tých Němců, na železnici do Rychnova jich pře-
devším v nočních hodinách přepravily přes 6 ti-
síc, nejvíce z tábora v Rýnovicích. 

Jablonecké tramvaje 1938–1948

Kopie stránky zaměstnanecké knihy Jabloneckých elektrických drah se jmény nuceně nasazených děvčat do služby průvod-
čích na tramvajových linkách.

Po obsazení pohraničí se na vozech elektrické dráhy obje-
vovaly už jen německé nápisy, názvy konečných a pokyny
v interiéru. Boky vozů oživila reklama. Motorový vůz v za-
stávce na Mírovém náměstí ve směru do Rychnova.

Městská trať byla v provozu z Pasek k hlavnímu nádraží. Záhy
však byly zrušeny přípoje od divadla k Brandlu, samotná trať
byla posléze snesena a kolejový materiál použit při opravách
jiných úseků. Křižování tramvají na „dvojce“ ve výhybně před
radnicí.

Počáteční oživení průmyslové výroby mělo za důsledek ná-
vrat k intervalu 20 minut na městské trati, provoz musel být
posílen i vlečnými vozy. V důsledku války byl však i na lince
do Pasek provoz postupně omezován. Souprava motorového
vozu s vlekem před hlavním nádražím. 
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

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

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2020

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, prodej@fics.cz

ootteevvíírraaccíí  ddoobbaa
PPOO––PPÁÁ  77..0000––1177..0000

SSOO  99..0000––1122..0000
ww ww ww .. aa uu tt oo ff ii cc ss .. cc zz

Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku nových automobilů Suzuki. 
NEVÁHEJTE A VYZKOUŠEJTE HYBRIDNÍ 
AUTOMOBILY SUZUKI JEŠTĚ DNES.



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 
novû ST, âT, PÁ 15–20

Kavárna, vinárna, ãepované pivo
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

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 MOKO·ÍN
POZOR: pfiepoãítáme 

a zlevníme Vám povinné ãi havarijní
poji‰tûní – máme pro své zákazníky 

s poji‰Èovnami dohodnuté
SPECIÁLNÍ BONUSY !!!

certifikované brzdové centrum ATE
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (profi práce)
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

STUDIO MARKÉTA
R˘novická 996/4, Jablonec nad Nisou

Tel. 721 276 964, 602 459 613
Permanentnû odstraníme

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

Pfiijmeme manikérku

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398, 

e-mail: info@reinstal.cz
www.reinstal.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 

KUCHY≈SKÉ LINKY A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù
pfiímo od v˘robce, více neÏ 250 odstínÛ

a dekorÛ, slevy aÏ 35 %, KUCHY≈SKÉ LINKY 
vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA.
Vzorková prodejna: 

Dr. Milady Horákové 28, Liberec IV-Per‰t˘n
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz

www.vyroba-kuchyni.cz

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

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

ROLETY, ÎALUZIE, MARK¯ZY, 
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.
ÚdrÏba, závlaha zahrad,

Sekání trávy. 
DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA !!!

Tel.: 776 593 264
www.rekra.cz, info@rekra.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

Levnû ubytovat v Jablonci a Liberci?
LEVNEUBYTOVAT.CZ

tel. 739 369 308
Nabízíme levné ubytovaní 

v pfiíjemném prostfiedí

DláÏdûní kostek,
zámkové dlaÏby, pfiekládání schodÛ.

v˘kop izolace
Tel.739 135 056

KOUPÍM POUÎITÉ KOVOOBRÁBùCÍ STROJE
– soustruh – frézku – vrtaãku

– a jiné stroje na kov
tel.: 604 549 515, tel.: 605 891 390

MT STAVBY 
– nabízíme kompletní rekonstrukce bytÛ

a domÛ vãetnû koupelen. 
Tel. 775 655 027

E-mail: mt-stavby@seznam.cz

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST 
KALENSK -̄TRANS, S.R.O

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

*fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E *profesní prÛkaz 
* kartu do digitálního tachografu

*praxi *spolehlivost
Nabízíme:

*nov˘ vozov˘ park *tfiináct˘ plat
*pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
*pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
* stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

BROKEN MOUSE S. R. O.
– IT ¤E·ENÍ

Internetov˘ marketing (SEO, PPC,
SMM, zboÏáky, strategie), webové 
stránky, e-shop (Shoptet), správa 

poãítaãov˘ch sítí.
Ml˘nská 350/24; 
tel. 776 831 780

e-mail: cinatl@broken-mouse.cz
www.broken-mouse.cz

jablonecký měsíčník červen 2020
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Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Pohfiební sluÏba 
Marcela BartoÀová

NOVù OTEV¤ENO v Jablonci nad Nisou
Zaji‰Èujeme pohfiby v JBC za slu‰né ceny!

800 110 211 • www.ps-mb.cz
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec nad Nisou (vedle sociálky)
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Janovská 4 
466 05 Jablonec nad Nisou

www.spectrum-franek.cz

Sleva –15 % 
• Různé odstíny 

• Různé velikostí balení: 
0,75 l – 2,5 l – 5 l 


