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I ve městě lze prožít krásnou dovolenou
Vážení Jablonečané, 

stojíme na prahu prázdnin, doby klidu, dovole-
ných a relaxace. Možná ta letošní dovolená bude
trochu jiná, než jste si představovali původně, ale
věřte, že nejen u moře můžete strávit příjemné chví-
le odpočinku. Česká republika nabízí mnoho míst,
kde jste možná ještě nebyli a kde si také dobře od-
počinete. Pokud byste se snad rozhodli zůstat úplně
doma, v Jablonci, pak se zajímavá náplň volných
dnů také bezpochyby najde. Mnoho tipů na výlety
vám nabízí letní příloha tohoto dvoučísla. 

Samotný Jablonec a jeho okolí je pro milovníky
letních radovánek velmi zajímavý. Vždyť naše město
má ten dar, že téměř v samém centru je velká vodní
nádrž. Současné deště ji naplnily, na letní sezonu
jsou připravení provozovatelé občerstvení i vodní
záchranáři. Jediné, co by nám pohodu u vody moh-
lo zkazit, jsou sinice. Proto jsme se rozhodli tento
problém neoddalovat. Poučeni průběhem let minu-
lých a aktuálním stavem kvality vody podobných
nádrží, jako je ta mšenská, rozhodli jsme se na jed-
nání rady města přijmout nabídku specializované
firmy a instalovat na vodní hladinu zařízení, která
plovoucí sinicové polštáře rozbíjí ultrazvukem.
Stejná zařízení jsme měli na hladině už v loňském

roce, jen letos je využijeme už o měsíc dřív. Elimi-
nace sinic a řas prostřednictvím ultrazvukového vy-
sílače je totiž metoda šetrná k životnímu prostředí,
bezpečná pro ryby i ostatní vodní organizmy a ne-
způsobuje únik toxinů do vody. Podle informaci pro-
vozovatele zařízení je ultrazvuk funkční na většinu
typů sinic, řas a rozsivek i na prevenci vzniku bio-
filmu. Z městské pokladny na něj uvolníme už nyní
361 tisíc korun, ale jsme si vědomi, že tato investice
je pro koupací sezonu opravdu nutná.

A pokud nebude úplně počasí na koupání, pak
můžete k odpočinku využít jedno z městských spor-
tovišť, která prošla během nouzového stavu radikál-
ní opravou. Jaké změny se na jednotlivých sporto-
vištích odehrály, se můžete dočíst už na další straně
tohoto čísla měsíčníku. 

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné, ničím ne-
rušené léto. Odpočiňte si po stresovém období nou-
zového stavu a načerpejte nové síly do další práce.
Protože bude třeba udělat hodně, abychom ekono-
miku, dva měsíce stojící, znovu nastartovali a opět
rozeběhli. 

Krásné léto.
Milan Kouřil, 

náměstek pro ekonomiku

Jablonecký primátor Jiří Čeřovský pozval zástupce organizací, společností, neziskovek, sociálních služeb, zdravotníků, policistů, hasičů, ale
i pedagogů a představitelů firem pracujících v Jablonci, aby jim poděkoval za jejich práci během nouzového stavu. „Všem, kteří přiložili ru-
ku k práci v době, kterou nikdo ještě nezažil a neznal děkuji. Děkuji také všem Jablonečanům, jenž byli v době nouzového stavu zodpo-
vědní, ohleduplní a snažili se v rámci svých možností pomáhat,“ prohlásil primátor Čeřovský. Foto Martin Kubišta

Devátý ročník prezentačně prodejní výsta-
vy skla a bižuterie Křehká krása 2020 se
uskuteční od 6. do 9. srpna v areálu jablonec-
kého Eurocentra. Foto archiv Křehká krása
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„Náhle jsme řešili, jak dál. Nikdo netušil, co přijde
a jak dlouho nás období prázdných sportovišť čeká.
Nehledě na to, že každý den přinášel finanční ztráty
do rozpočtu organizace,“ říká jednatel Jan Ullmann.
Společnost SPORT se ocitla v naprosto nové situaci.
„Rád bych poděkoval zaměstnancům, kteří nám vyšli
ve vstříc a většina si začala čerpat poměrnou část do-
volené. Měli jsme tak možnost naplánovat práce
v jednotlivých střediscích. Během nouzového stavu
jsme se rozhodli společnost nezavřít, ale pracovníky
využít k různým opravám a zvelebení středisek, jež
spravujeme, další pak byli k dispozici krizovému štá-
bu města a pomáhali například s dezinfekcí autobu-
sových zastávek,“ informuje Ullmann. 

Společnost SPORT spravuje atletickou halu a stadi-
on v areálu Střelnice, Srnčí důl, městskou halu, pla-
vecký bazén a areál volnočasových aktivit (AVA). „Na
všech vnitřních i vnějších jsme vykonali mnoho prá-
ce, zejména té, na niž během roku není tolik času
a mnohdy ani letní odstávka nestačí,“ říká Martin
Michalský, správce areálu Střelnice, Srnčího dolu
a AVA.

Neplánovaná odstávka hale prospěla
„V městské hale jsou opravené otlučené rohy, rozbi-

té sádrokartony a obložení,“ nastiňuje správce Daniel
Habětínek. „Zásadní proměnou prošlo fitness centrum
včetně podlahy zničené od činek. Vymalovali jsme
a provedli generální úklid. Zvláště linolea po ručním
drhnutí vypadají jako nová.“

U vstupu, v šatnách a v sálech jsou nové dávkova-
če na dezinfekci, v sociálních zařízeních přibyly mý-
delníky a ručníkové dávkovače, hala je vymalovaná.
Jen příprava 75 metrů dlouhé chodby trvala den, sa-
motné malování pak téměř celou dobu nucené uza-
vírky a spotřebovalo se 450 kilogramů barvy. Rekon-
strukcí prošel i boxerský sál, v němž město vyměnilo
okna. 

Městská hala byla v omezeném režimu otevřená od
4. května, s uvolňováním opatření se rozrůstala i na-
bídka služeb a sportovních činností. „Máme letní pro-
voz od 8 do 21 hodin a denně dezinfikujeme prostory
a povrchy. Důkazem, že situace se vrací k normálu, je
také návrat sportovců včetně tréninků volejbalové re-
prezentace mužů a žen,“ neskrývá svou spokojenost
Habětínek.

Čas na generální opravu po 34 letech provozu 
Jablonecký bazén se otevřel 10. června. „Malovalo se,
odstraňovala koroze a natíraly se kovové konstrukce
ve strojovně, opravovalo se schodiště k tobogánu apod.
Rozsáhlejší opravou prošly akumulační nádrže malé-
ho i velkého bazénu,“ zmiňuje dění v plaveckém ba-
zénu včetně oprav nádrží po 34 letech nepřetržitého
provozu vedoucí údržby Radek Fišer. „Samotná opra-
va nádrží je časově velmi náročná, ale měli jsme štěs-
tí na firmu, která ji běžně provádí pro vodárenské
společnosti. Obvykle je nutné plánovat dlouho dopře-
du, ale kvůli korona krizi měla společnost volno.
Nyní bude bazén bez přerušení otevřen po celý rok,“
říká jeho vedoucí Jitka Hájková s tím, že na sezónu je
připravená také zahrada.

Uklízelo se i na zimním stadionu
„Led jsme rozpustili krátce po uzavření zimního sta-
dionu a také zde začala důkladná údržba. Jen nákla-
dy na materiál činily bezmála 160 tis. Kč. Za sebou
máme generální úklid a výmalbu šestnácti šaten i so-
ciálního zázemí, pochůzkové zóny, vstupního vesti-
bulu apod.“ říká ředitel zimního stadionu Petr Cini-
bulk a neopomíná dodat, že i tady se dezinfikuje
a k dispozici jsou nezbytné dávkovače. „Zimák“ s be-
tonovou plochou z roku 1974 a zastřešením i provoz-
ní budovou z roku 2001 plánuje den otevřených dve-
ří pro veřejnost. Přesný termín bude včas uvedený na
webu společnosti SPORT (www.sportjablonec.cz). 

(end, pf)

Znovu oživlá městská 
sportoviště 

Nouzový stav ovlivnil život lidí, měst i organizací. Městská sportoviště ve správě společnosti
SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o., ze dne na den osiřela a oněměla. Hlasy sportovců, výskání
dětí a povzbuzování fanoušků na mnoho dní utichly. 

■ Komentář náměstka
Milana Kouřila 
Nouzový stav neblaze zasáhl, a ještě
i v budoucnu bude nadále zasahovat,
do ekonomiky města a tím i do roz-
počtů městem zřizovaných společ-
ností. Jednou z nich je také SPORT
Jablonec, s. r. o., spravující městská
sportoviště. Jsem proto velmi rád, že
se podařilo mnohou nešvarů, závad
a nedokonalostí odstranit vlastním si-
lami. Jako správce městské pokladny
rád vidím, když se šetří finance. Na
druhou stranu jsem si vědom toho, že
bez větších finančních injekcí do roz-
sáhlejších oprav sportovišť bude je-
jich provoz do budoucna omezený,
ne-li nemožný. Je skvělé, že se poda-
řilo odstranit závadu bazénové vany,
že se po více jak třiceti letech opravi-

ly nádrže, ale stále před námi stojí
nutná rekonstrukce vzduchotechniky
v městském bazénu. Právě na ni by-
chom už letos rádi vysoutěžili doda-
vatele, abychom příští rok mohli rea-
lizovat.

Tajný není ani fakt, že svou službu
vypověděla řídicí jednotka na zimního
stadionu, kterou potřebujeme k ledo-
vání. Nákup nové si vyžádá investici
270 tis. korun. Současná technologie
ledování je v dnešní době už zastara-
lá, neekologická a hlavně finančně
nevýhodná, a tak před námi je pří-
prava nového projektu na rekon-
strukci ledové plochy v odhadované
hodnotě 10 mil. korun a s ní bude
souviset i nová vzduchotechnika. Rádi
bychom rekonstruovali zimní stadion
v roce 2022. Opravdu to už potřebuje,
vždyť ta poslední velká rekonstrukce
proběhla v letech 2005–2006.

Avšak peníze jsou až na prvním
místě, jak se říká. A že jich bude kvůli
restriktivním opatřením méně, než jsme
předpokládali, budou možná změny
vedoucí k vylepšení stavu městských
sportovišť pozvolnější, než jsme chtě-
li. Pevně však věřím, že budou.

Oprava zábradlí na zimním stadionu. Foto Jiří Endler

Foto Jiří EndlerDojezd žlutého tobogánu, foto Patrik Fišer

Pohled do boxerského sálu. 
Foto Daniel Habětínek ml.
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Rekonstrukce křižovatky na Ostrém rohu
v Jablonci nad Nisou začala počátkem červ-
na a nepřehledné křížení silnic nahradí kru-
hový objezd, přibudou nové chodníky i veřej-
né osvětlení. Policie ČR vyhodnotila křižo-
vatku jako nehodovou lokalitu, zejména
z důvodu nevyhovujících rozhledových po-
měrů. Stavba, která s sebou přinese dopravní
omezení, potrvá pět měsíců. 

Celkové náklady na stavbu činí 22 471 392,83 ko-
run včetně DPH, z čehož statutární město
Jablonec nad Nisou uhradí 4 804 193,53 korun
včetně DPH. Za tyto peníze vybuduje komunika-
ce pro pěší a cyklisty včetně veřejného osvětlení.
„Kraji se podařilo získat na stavbu dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
19 milionů korun,“ poznamenal Jan Sviták, ná-
městek hejtmana pro resort dopravy, investic
a veřejných zakázek. 

Fond totiž schválil přesun uspořených peněz z ji-
né stavby. Tou je rekonstrukce silnice mezi Podboz-
kovem a Cimbálem, kdy z celkové dotace ve výši
117 milionů korun nebylo vyčerpáno 25 milionů.

„Podali jsme žádost na Státní fond dopravní in-
frastruktury o přesunutí částky 19 milionů na

výstavbu kruhového objektu na Ostrém rohu
v Jablonci nad Nisou. Zbylé peníze si ponechá-
me jako rezervy pro případné vícepráce na sil-
nici Podbozkov–Cimbál a právě na Ostrý roh,“
doplnil Jan Sviták.

Na Ostrém rohu se kříží čtyři ulice: Českoslo-
venské armády, Janovská, Želivského a Palac-
kého. Nahradí je jednopruhový kruhový objezd,
který umožní řidičům hladší a bezpečnější prů-
jezd. „Jedná se o společnou investici kraje a města
Jablonce, které již před dvěma lety zajistilo de-
molici dvou nemovitostí, které bránily ve výstav-
bě okružní křižovatky,“ zmínil náměstek Sviták.

V rámci veřejné zakázky, do které se přihlási-
lo celkem 5 uchazečů, se kraji podařilo snížit
předpokládané náklady o 4 miliony korun. Stav-
bu provede firma Metrostav. Práce na křižovatce
přinesou dopravní omezení ve dvou etapách.
První z nich potrvá od 6. května do 18. července.
Objízdná trasa povede obousměrně ve směru
z ulic Československé armády a Palackého oko-
lo čerpací stanice MOL, kde se bude rovněž na-
cházet i náhradní zastávka za stanici Ostrý roh.
Z okružní křižovatky u benzinové pumpy Shell
povede objížďka po ulicích Ladova, Belgická
a Československé armády. V období od 19. čer-

vence do 30. září následuje druhá etapa, ve kte-
ré povedou objízdné trasy z ulice Janovské ve
směru na Prahu i Tanvald přes místní komuni-
kace kolem čerpací stanice MOL, kde bude pro-
voz řízen kyvadlově pomocí semaforu. Ve směru
na ulici Československé armády z centra a ulice
Palackého řidiči pojedou na kruhový objezd
u čerpací stanice Shell a dále po ulicích Ladově
a Belgické.

Omezení se nevyhne ani městská hromadná
doprava. Autobusová linka 101 povede obou-
směrně z ulice Palackého přes čerpací stanici
MOL, kde bude náhradní zastávka za stanici
Ostrý roh, a dále bude pokračovat ulicí Janovská
po své trase. Linka 107 pojede ve směru z ulice
Palackého přes čerpací stanici MOL, kde bude
náhradní zastávka za stanici Ostrý roh, a dál po-
jede ulicemi Janovská, Československé armády,
U Pošty a Želivského po své trase. Ve směru ze
Želivského ulice na Ostrý roh pojedou autobusy
ulicemi Maxe Švabinského, Ladova (v níž bude
náhradní zastávka za stanici Pomněnková u pro-
dejny automobilů Peugeot) a dále budou směřo-
vat ulicí Československé armády, Janovskou
a přes čerpací stanici MOL na Palackého a dál
po své trase. (jm)

Práce na Ostrém rohu v plném proudu

K létu neodmyslitelně patří koupání, plavání,
slunění a podobné vodní radovánky. Sportu-
jeme, setkáváme se, chodíme se bavit. Léto je
dobou dovolených, výletů a návštěv historic-
kých památek či galerií a letních amfiteátrů.
Je dobou odpočinku. Jak to ale bude v sou-
vislosti s platnými opatřeními kvůli možnos-
ti nákazy koronavirem? Zásadními daty
změn se stalo pondělí 22. června a středa
1. července (informace jsou aktuální k datu
21. 6. 2020).

Vývoj epidemiologické situace v České republice
zůstává ve většině regionů i nadále příznivý. Pra-
covní skupina pro rozvolňování karanténních
opatření při Ministerstvu zdravotnictví proto dopo-
ručila další rozvolnění. Dojde kromě vybraných
regionů ke zrušení plošné povinnosti nošení ochra-
ny dýchacích cest, k navýšení kapacity pro konání
hromadných akcí a zrušení omezené otevírací
doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná
opatření se přesouvají na regionální úroveň.

Již od 1. července nastane díky příznivé epide-
miologické situaci dlouho očekávané zrušení
plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu

úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prosto-
rech. „Opatření se nově budou přijímat jen na re-
gionální úrovni. Povinnost nošení roušek tak zů-
stane výhradně v lokálních ohniscích, abychom
předešli dalšímu šíření nákazy,“ uvedl ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Další významnou
změnou s počátkem července je také povolení
provozu zařízení stravovacích služeb mezi 23.00
a 6.00 hodinou a možnost konzumace občerstvení
v hledišti a sále. I v tomto případě by se povolení
pravděpodobně netýkalo lokálních ohnisek nákazy.

Od pondělka 22. června se navýšila kapacita
účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na
1 000 osob, povolil se provoz koupališť, ZOO a dal-
ších zahrad bez limitu návštěvnosti a zrušil se li-
mit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami
u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných za-
řízení. Provozy se tak navrátily ke svému běžné-
mu provozu. 

Od stejného dne také platí povolení konat ve-
letrhy a další hromadné akce s maximální účas-
tí do 5 000 osob ve stejný čas, což je v našem re-
gionu dobrá zpráva pro pořadatele například
Trienále 2020 a výstavu Trendy.Design.Produkce
i pro 9. ročník obchodně prezentační výstavy

Křehká krása. „V případě větších akcí je nezbyt-
né rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zá-
zemím (například toalety, občerstvení, vchod
apod.) a s maximálním počtem 1 000 osob na je-
den sektor. Tyto sektory mohou být i mobilní, ale
platí, že musejí být funkčně odděleny, např. pře-
nosným oplocením, umístěním v jiné části areá-
lu případně jinou formou. Odstup mobilních
sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž
počet sektorů na jednom místě nesmí přesáh-
nout pět,“ upřesnil podmínky Rastislav Maďar,
vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování
karanténních opatření při Ministerstvu zdravot-
nictví ČR.

Pro sportovní stadiony stále platí limit maxi-
málně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy
i nadále bude obsazena každá druhá řada a kaž-
dá druhá sedačka.

Datum 22. června bylo příznivé také pro lá-
zeňské služby. Zrušilo se totiž opatření, které uklá-
dá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost
poskytovat skupinové léčebné procedury za
účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolnila pra-
vidla pro společné stravování lázeňských hostů. 

(zdroj: mzcr.cz)

Jak bude ovládat nový vir náš život v létě

Na prvním otevřeném kontrolním dni rekon-
strukce mimoúrovňové křižovatky na silnici
I/35 u Rádelského mlýna se představitelé
Libereckého kraje i dotčených obcí přesvědči-
li, že ani nouzový stav stavební práce nezbrz-
dil. Naopak, stavba pokračuje dle stanovené-
ho harmonogramu. 

„Stavba se ani přes nepředvídatelné vnější vlivy
posouvá kupředu bez zdržení. I přes veškerá
omezení tak rekonstrukce pokračuje dle stano-
veného harmonogramu,“ konstatuje ředitel libe-
recké Správy ŘSD Jan Wohlmuth s tím, že velmi
důležité bylo uzavření části komunikace I/65 ve
směru z Jablonce nad Nisou. Bez uzavírky by
práce nemohly probíhat v plném rozsahu tak,
aby byl tento úsek uvedený do provozu co nej-
dříve.

Právě na uzavřené části silnice číslo 65 byly
založené pilíře, které jsou základem sedmipólo-

vé mostní estakády řešené jako jednosměrná vě-
tev pro odbočení namísto původního směrového
oblouku na tzv. vratné větvi pro dopravní proud
Liberec–Jablonec n. N. Jeřmanický potok je za-
trubněný, aby mohl být převeden. „Otevřené ko-

ryto vodního toku mělo být původně z prefabri-
kovaných dílů, které jsou na výrobu časově ná-
ročnější, tudíž ŘSD nechalo vyhotovit lité, mo-
nolitické díly na místě, což samotné realizaci
ušetřilo spoustu času a stavba se nyní může za-
čít věnovat armovanému svahu, který navazuje
právě na koryto Jeřmanického potoka,“ vysvět-
luje Wohlmuth. 

Podle jeho slov je nutné odkrýt a zasanovat
i zbývající části úseku, k čemuž dojde v průběhu
příštího roku a, což je důležité, za stálého provo-
zu. Priority, kterých se Ředitelství silnic a dálnic
spolu se zhotoviteli drží, je urychlit kompletní
rekonstrukci a zachovat stálý provoz na tomto
důležitém dopravním uzlu. Kromě zakládání
mostních pilířů jsou v realizaci i opěrné zdi.
Aktuálně se pracuje na rekonstrukci původní opěr-
né zdi, která vede podél koryta řeky Mohelky.

Veronika Říhová, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

COVID-19 rekonstrukci křižovatky nezdrží

Foto Jan Mikulička
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V době letních prázdnin od středy 1. 7. do
pondělí 31. 8. 2020 dochází k následujícím
úpravám provozu MHD.

Linka č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov –
Bedřichov) – standardní rozsah provozu,

Linka č. 102 (centrum – Paseky) – standardní
rozsah provozu (bez školních spojů), 

Linka č. 103 (centrum – Na Hutích) – stan-
dardní rozsah provozu, 

Linka č. 104 (Lukášov – Rýnovice – Šumava –
Paseky – Maxov) – standardní rozsah provozu, 

Linka č. 105 (Paseky – Jindřichov) – stan-
dardní rozsah provozu,

Linka č. 106 (centrum – Rýnovická – Želiv-
ského) – v pracovní dny standardní rozsah pro-
vozu, o víkendu interval 60 minut od 9.00 do
16.30 hod. z AN vždy 12. minutu. 

Linka č. 107 (centrum – Mšeno – Želivského)
– v pracovní dny standardní rozsah provozu,
o víkendu interval 60 minut od 9.00 do 16.30
hodin ze Želivského vždy 21 min.

Linka č. 108 (Žižkův vrch – Paseky) – stan-
dardní víkendový 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, 13.14
14.10 a 14.43 hodin, obnoven víkendový provoz,
z důvodu rekonstrukce plynovodu je od 1. 7.

2020 do odvolání pro linku č. 109 zrušena za-
stávka Jeronýmova a Březová – náhradní za-
stávka Paseky, ELP.

Linka č. 110 (Kokonín – autobusové nádraží
– Rýnovice) – prázdninový jízdní řád, v provozu
v pracovní dny od 5.00 do 7.30 hod. a od 13.30
do 17.00 hod. v intervalu 30 minut až do Koko-
nína, vybrané spoje jsou vedeny přes Malé Vrko-
slavice místo linky č. 113.

Linka č. 112 (Žižkův Vrch – Mšeno – Rýnovice)
– prázdninový jízdní řád, v pracovní dny inter-
val 30 minut od 5.00 do 20.00 hodin dále interval
60 minut do 22.30 hod., z důvodu uzavírky ko-
munikace v Lukášově nebudou po dobu prázdnin
zajištěny spoje do zastávky Kunratice, Mšen-
ská.

Linka č. 114 (nádraží Jablonecké Paseky –
centrum – Horní Proseč) – standardní rozsah
provozu.

Linka č. 115 (Rychnov – Jablonec) – stan-
dardní rozsah provozu.

Linka č. 116 (Paseky – Na Roli) – standardní
rozsah provozu.

Linka č. 119 (Žižkův Vrch – centrum – ná-
draží Jablonecké Paseky) – standardní rozsah
provozu.

Linka č. 120 (centrum – Novoveská) – stan-
dardní rozsah provozu.

Linka č. 126 (Janov – Hrabětice) – standardní
rozsah provozu, obnoven víkendový provoz,
odjezdy z Janova v pracovní dny v 6.40, 13.10,
14.40, 15.10, 16.40 a 17.40 hod., o víkendu v 8.40
a 16.40 hod., odjezdy z Hrabětic v pracovní dny
7.03, 13.33, 14.55, 15.33, 17.03 hod. a 18.03 hod.,
o víkendu v 9.08 a 17.08 hod. (o víkendu jsou
spoje z Janova do Hrabětic zajištěny přes
Bedřichov).

Po dobu letních prázdnin nebudou v provo-
zu školní linky č. 131, 132 a 133, linka č. 113
(spoje přes Malé Vrkoslavice jsou zajištěny
linkou č. 110), linka č 118 (Hlavní nádraží –
Mšeno, Arbesova) a noční víkendová linka
N1. Na ostatních linkách nepojedou spoje
označené číslem 40 a 44 (v provozu ve dny
školního vyučování). 

(lw)

Omezení MHD o prázdninách /1. 7.–31. 8. 2020/

V Jablonci nad Nisou bude dočasně jezdit
nová linka MHD č. 123. Ta vyplní chybějící
dopravní spojení, které zmizelo kvůli stavbě
na křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů.
Jezdit bude jen do ukončení stavby, tedy nej-
déle do listopadu letošního roku. 

„Na akciovou společnost Jablonecká dopravní
a. s., se obrátili senioři bydlící v lokalitě ohrani-
čené ulicemi Na Vršku, Liberecká a Budova-
telů. Jelikož je tato část města od 16. března
kvůli uzavřené křižovatce Poštovní – Budo-
vatelů částečně bez obsluhy MHD, využívali
zdejší občané k cestě do centra náhradní auto-
busový spoj za tramvajovou linku č. 11. Ten
však od 25. května už nejezdí,“ vysvětluje ředi-
tel Jablonecké dopravní (JD) Luboš Wejnar
s tím, že od té doby zajíždí tramvaj opět na ko-
nečnou u Tyršova parku a pro seniory nad 70
let, kteří mají problém s pohybem, je MHD na-
jednou téměř nedostupná. „Nejbližší zastávka
je pro tuto věkovou kategorii špatně dostupná,
a to v ulici 28. října, kam je odkloněna část
městských linek po dobu uzavírky, nebo u zim-
ního stadionu,“ připomíná Wejnar. 

„Proto JD navrhla zřídit dočasnou polookruž-
ní linku MHD č. 123, která spojí autobusové
nádraží s ulicí Liberecká. Rada města návrh od-
souhlasila, linka vyjede 1. července a jezdit bu-
de do konce uzavírky ulice Budovatelů, což by
mělo být zhruba do listopadu tohoto roku,“ říká
primátor Jablonce Jiří Čeřovský. 

Linka 123 bude mít v pracovní dny pět spojů
a jeden o víkendu. Jezdit bude z autobusového
nádraží se zastávkami v Kamenné ulici, u kina
Radnice, divadla, v opačném směru ze zastávky
Liberecká, kterou jinak převážně využívají au-
tobusové spoje X11, pojede do zastávky v ulici
28. října, u obchodní akademie na Horním ná-
městí, odkud se vrátí zpět na autobusové nád-
raží. K otáčení využijí autobusy okružní křižo-
vatku u Brandlu.

Nový dočasný spoj vyjde Dopravní sdružení
obcí Jablonecka na 126 tis. korun, které Jab-
lonecká dopravní našla v úsporách z uprave-
ných letních jízdních řádů. Během nouzového
stavu spojeného s pandemií koronaviru JD ra-
dikálně omezila provoz linek MHD. Tím od
března do konce června uspořila v Jablonci
nad Nisou 2,5 mil. korun.

Jízdní řád linky 123 od 1. 7. do konce 
uzavírky ulice Budovatelů v pracovní dny

autobusové nádraží
9.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Kamenná
9.02 10.02 12.02 14.02 16.02

Mírové nám. (kino Radnice)
9.03 10.03 12.03 14.03 16.03

divadlo
9.04 10.04 12.04 14.04 16.04

Liberecká (zastávka pro bus X11)
9.05 10.05 12.05 14.05 16.05

Liberecká (zastávka pro bus X11)
9.08 10.08 12.08 14.08 16.08

28. října
9.10 10.10 12.10 14.10 16.10

obchodní akademie
9.11 10.11 12.11 14.11 16.11

autobusové nádraží
9.14 10.14 12.14 14.14 16.14

O víkendu bude jezdit spoj s odjezdem v 10.00
hodin. 

(red)

Mimořádná linka 123 jezdí do listopadu 

Výstava o historii 
jabloneckých tramvají 
je otevřena do 12. srpna 

Výstava 120 let zahájení tramvajového provo-
zu na Jablonecku je umístěná v prostorách
Informačního střediska magistrátu. 

Výstava se koná k výročí zahájení tramvajo-
vého provozu na Jablonecku a je umístěná

v prostorách Informačního střediska magistrá-
tu. Vystaven je zde například model elektrické
tramvajové lokomotivy nebo kopie úvodního
listu zaměstnanecké knihy Jabloneckých elek-
trických drah.

Výstava potrvá do 12 srpna a přístupná je
zdarma v otevírací době informačního středis-
ka v budově radnice: a to v pondělí a ve středu
do 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 8 do 16
hodin a v pátek od 8 do 15 hodin.

(red)

Foto Jiří Endler

Foto Jindřich Berounský
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U přehrady je nutná rovnováha
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský se setkal
na radnici s provozovateli a majiteli stánků
s občerstvením u vodní nádrže Mšeno.
Důvodem setkání bylo hlavně dodržování
tržního řádu a obecně závazné vyhlášky
(OZV) o nočním klidu. 

„Považoval jsem za důležité vyjasnit si práva
a povinnosti provozovatelů občerstvení kolem
přehrady na začátku letní sezony. Je mi jasné,
že přehrada je v létě hojně navštěvované místo
nejen přes den. Zábava na předzahrádkách
však vyvolává často stížnosti lidí, kteří kolem
vodní plochy bydlí,“ konstatuje primátor Jiří
Čeřovský. 

Dva základní právní předpisy platící pro pro-
voz stánků s občerstvením a jejich předzahrád-
ky jsou jasné. „Tržní řád města upravuje pro-
vozní dobu restauračních zahrádek, která je
stanovená od 8 do 23 hodin, obecně závazná vy-
hláška o nočním klidu zase jasně nařizuje, aby
od 22 hodin večer do 6 hodin ráno dne násle-
dujícího byl ve městě dodržován noční klid,“
vysvětluje vedoucí oddělení právního Jiří Ku-
čera. 

„Je třeba si toto uvědomit a stanovené hodiny
dodržovat. V létě příjemné počasí láká k pose-
zení déle do noci. Pokud provozovatelé stánků
nebudou dodržovat stanovené časy, budeme

nuceni přikročit k razantnějším opatřením,
protože jsme povinní plnění vyhlášek a naříze-
ní zajistit,“ říká Čeřovský s tím, že pokud budou
provozovatelé stánků dotčené předpisy porušo-
vat, mohlo by následovat v krajním případě
i vypovězení smlouvy o pronájmu s tříměsíční
výpovědní lhůtou. „Nechceme být ale tak ra-
zantní, chceme zachovat společenský život ko-
lem přehrady. Chceme však stanovit takové
meze, které naleznou kompromis mezi spole-
čenským životem a poklidným bydlením obča-
nů v okolí přehrady. Je nutné zajistit jakousi
rovnováhu,“ ujišťuje primátor a dodává, že záj-

mem města i provozovatelů je, aby se návštěv-
níci přehrady cítili dobře. „Proto nabízím pro-
stor ke společné komunikaci, podle mě je to
vhodnější řešení problémů než pozdější re-
strikce,“ uzavírá Jiří Čeřovský. 

V praxi to znamená, že předzahrádky u pře-
hrady mohou otevřít od osmé hodiny ranní, ve
22 hodin musí výrazně ztlumit reprodukova-
nou nebo jinou hudební produkci v intencích
nočního klidu s tím, že provoz stánků včetně
úklidu a posezení v zahrádkách musí skončit
ve 23 hodin. Restaurační zahrádky musí být
provozovány v souladu s nájemní smlouvou
uzavřenou s městem. „OZV o nočním klidu sta-
novuje určité výjimky na pořádání kulturních
a společenských akcí s přesahem do doby noč-
ního, avšak pouze u tradičních a výjimečných
akcí, jakými jsou pivní či vánoční slavnosti
v centru, Muzejní noc pod Ještědem apod. Do
tohoto výčtu kulturní akce v okolí stánků ne-
spadají,“ připomíná Jiří Kučera. Akcepto-
vatelná hudební produkce bez povolení magis-
trátu je taková, jejíž návštěvnost se zhruba rov-
ná kapacitě předzahrádky. V okamžiku, kdy
koncert využívá techniku zesilující zvuk a po-
čet návštěvníků převýší kapacitu předzahrádky
na pozemky města, by provozovatel měl podat
žádost o povolení k produkci na jablonecký
magistrát. (jn)

Pro pomoc u vody stačí vytočit číslo 112 
Jablonecká přehrada je vítanou oázou osvě-
žení v parném létě. Není nic příjemnějšího
než se ponořit do jejích chladivých vln.
Mnoho lidí ji též využívá ke sportování.
A čas od času potřebují rekreanti nebo spor-
tovci pomoc. A tu jim už jedenáct let posky-
tují členové Vodní záchranné služby ČČK
Jablonec nad Nisou.

Letos drží vodní záchranáři u přehrady službu
od 20. června. Vídat je u vodní nádrže budeme
až do 31. srpna, a to každý den od 8 do 20 hodin.
„Najít nás můžete na základně na poloostrově
Tajvan, kde máme v pohotovosti vždy tříčlen-
nou posádku. Odtud vyrážíme k jednotlivým
událostem. Jsme ve spojení jak s dispečinkem
zdravotní záchranné služby, tak s dispečery ha-
sičského záchranného sboru, takže pokud nás
lidé potřebují přivolat, stačí vytočit číslo 112,“
říká Jakub Mottl z Vodní záchranné služby
Jablonec n. N.

Na přehradě jsme pro lidi
K rychlému přesunu k nahlášené události uží-
vají vodní záchranáři loď, na které objíždí pře-
hradu i preventivně. Ve své výbavě mají už dva
roky také automatizovaný externí defibrilátor
(AED), jenž při resuscitaci zvyšuje šance na zá-
chranu pacienta. „Všichni sloužící členové VZS

jsou kvalifikovaní záchranáři a pravidelně si
obnovují kvalifikace první pomoci. Abychom se
sehráli jako tým, prošli jsme v druhé polovině
června velkým cvičením, při kterém jsme si zo-
pakovali postupy první pomoci, radiokomuni-
kaci, procvičili jsme si ovládání lodí a také zku-
sili několik simulovaných modelových situací
první pomoci tak, jak bychom je potom řešili
naostro,“ připomíná Mottl a dodává, že návštěv-
níci přehrady se mohou na vodní záchranáře
obrátit i s jiným problémem než jen s žádostí
o zdravotní pomoc: „Řešíme také technické
problémy, hledáme utopené předměty. Na pře-
hradě jsme především pro lidi a návštěvníci by
se neměli bát obrátit se na nás s jakýmkoliv
problémem,“ uzavírá Jakub Mottl.

Kdo jsou vodní záchranáři
Vodní záchranná služba ČČK je členem České-
ho červeného kříže a sdružuje osoby se zá-
jmem o vodu, vodní záchranářství, potápění,
vodáctví a další činnosti spojené s vodou.
Jablonecká skupina vznikla v roce 1987 a do
roku 1998 asistovala na požádání při sportov-
ních akcích. Poté už pravidelně její členové
sloužili u vodní nádrže Mšeno o letních prázd-
ninách. 

Více informací o VZS ČČK najdete na webu
www.vzs-jablonec.cz. 

Pokud vás zaujala práce vodního záchranáře
nebo by se jím chtělo stát vaše dítě, kterému
však musí být víc než 12 let, pak stačí napsat na
e-mail info@vzs-jablonec.cz.

Informační tabule napoví
Kolem vodní nádrže Mšeno jsou rozmístěné in-
formační tabule s mapou přehrady, důležitými
telefonními čísly a také pokyny, jak se bezpeč-
ně chovat u vody. 
Pod některými z nich jsou navíc bedny uzavře-
né víkem. V nich návštěvníci přehrady najdou
v případě potřeby záchranné kruhy s lanem,
které se dají použít při záchraně tonoucího člo-
věka. Jejich stav každý den kontroluje posádka
Vodní záchranné služby ČČK.

(red)

Na molo nesmí samotné děti a opilí lidé
Jablonečtí radní schválili upravený provoz-
ní řád plovoucího mola na přehradě. Úpra-
vy se týkají zvláště pobytu malých dětí na
mole nebo konzumace alkoholu. Provozní
řád mola platí od 17. května do 30. září. 

Městská policie Jablonec nad Nisou provedla
revizi stávajícího řádu a několik částí upravila.
Podle nového řádu se nebude Policii ČR oznamo-
vat znečištění mola. Děti, kterým ještě nebylo de-
set let, mohou na molo jen v doprovodu dospělé
osoby. Kromě alkoholu se na mole nesmí kon-

zumovat žádné omamné látky a lidé opilí nebo
jinak omámení mají vstup zakázaný. Správce
mola, městští strážníci nebo republikoví poli-
cisté mají nově právo lidi, kteří provozní řád po-
rušují, z mola vykázat. 

„Dalším důvodem k vykázání může být i po-
rušení hygienických nebo bezpečnostních před-
pisů, poškozování zařízení, hrubé či urážlivé
chování vůči ostatním návštěvníkům mola, pří-
padně kolemjdoucím občanům,“ doplňuje zně-
ní aktualizovaného provozního řádu ředitel MP
Jablonec n. Nisou Roman Šípek. (jn)

Foto archiv MMJN

Foto Milan Bajer

Foto Milan Bajer
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Stavební práce v nemocnici během léta
Období léta ovlivní vnitřní provoz nemocni-
ce stavební práce či malování na některých
odděleních. Zahájeny budou mimo jiné sta-
vební práce v prostorách, jež se postupně vy-
užijí k rozšíření po přestěhování lůžek inten-
zivní péče do nového pavilonu intenzivní
medicíny.

Na konci června počítá nemocnice s moder-
nizací recepce a čekárny gastroenterologie.
Náhradní prostory budou zajištěny na bývalém
oddělení ARO, nedaleko stávajícího vstupu do
čekárny gastroenterologie. Rekonstrukce potr-
vá zhruba čtyři týdny. V srpnu budou probíhat
stavební práce na bývalém lůžkovém oddělení
ARO, kde se rozšíří zázemí chirurgických am-
bulancí o nový zákrokový sálek a vyšetřovnu.
Práce zde mohou zasáhnout do začátku září.
„Při stavbách v přízemí pavilonu B je třeba po-
čítat se zvýšeným hlukem a prašností nejen pří-
mo v místech stavby, ale také na sousedících
odděleních. Za vzniklé komplikace se omlou-
váme a děkujeme za pochopení,“ informovala
veřejnost Petra Hybnerová, tisková mluvčí. 

Letní období je také každoročně využíváno
k vymalování. Letos to bude na lůžkových
odděleních chirurgie B1 (6.–18. 7.), ortopedie
(20. 7.–7. 8.) a ORL (22. 7.–9. 8.). O aktuální si-
tuaci a přesných termínech prací bude nemoc-
nice veřejnost informovat prostřednictvím we-
bových stránek www.nemjbc.cz.

V dalším období od podzimu 2020 plánuje
nemocnice rekonstrukci jedné vyšetřovny na
lůžkové chirurgii a vyšetřovny v ambulantní
části rehabilitace. V plánu je také úprava pro-
stor po bývalé chirurgické JIP v 1. patře pavilo-
nu B, který je již kompletně přestěhován do nové-
ho pavilonu, a jeho využití pro dospávací pokoj. 

Letní provoz v nemocnici
Období léta je každoročně využíváno k re-
konstrukcím oddělení či malování. Provoz

některých ambulancí je omezen také z důvo-
du čerpání dovolených.

V nemocnici je standardně v provozu pohoto-
vostní služba pro děti i dospělé. Nemocniční
lékárna bude ve státní svátek v pondělí 6. 7. 2020
otevřena od 8.00 do 16.00 hodin. 

Aktuální informace o letním provozu odděle-
ní najdete na internetových stránkách nemoc-
nice www.nemjbc.cz. 

S rehabilitací do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny
jablonecké nemocnice zve všechny zájemce
o své zdraví na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým programem. 

Seminář z cyklu Cesty ke zdraví se tentokrát
bude zabývat klouby a vším, co s nimi souvisí.
„Náš seminář vám dá příležitost poznat různé
přístupy ke svým potížím, také jak jim před-
cházet, či návod, jak pomoci sobě či svým blíz-
kým. Vyslechnete si přednášky, zažijete tema-
tická cvičení, chůzi s holemi Nordic Walking

a nahlédnutí do svého nitra. To vše v krásné kr-
konošské přírodě,“ zve na seminář primářka
oddělení Alena Svárovská. Termín konání je 10.
9.–13. 9. 2020. Bližší informace o akci včetně
způsobu přihlášení jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách nemocnice www.nemjbc.cz ne-
bo k doptání na svarovska@nemjbc.cz, případ-
ně na telefonu 483 345 811.

Odběrové místo pro testování 
na COVID-19 v Jablonci zrušeno
V polovině června bylo zrušeno odběrové
místo pro testování na COVID-19 v areálu
jablonecké nemocnice. 

Důvodem byla již nižší poptávka. Tuto službu
i nadále zajišťuje Krajská nemocnice v Liberci.
Podrobné informace najdete na webu liberecké
nemocnice www.nemlib.cz/covid-19. 

Pozn: informace je platná k datu 11. 6. 2020.
V průběhu dalšího období může dojít ke změně.
Aktuální informace je třeba sledovat na webo-
vých stránkách příslušné nemocnice. (ph)

■ Informace z nemocnice

JIP operačních oborů v novém Pavilonu intenzivní medicíny, foto Petra Hybnerová

Martin Jančík je novým vedoucím odboru
Novým vedoucím odboru územního a hos-
podářského rozvoje se od 1. července stává
Martin Jančík, který ve funkci nahradí
Otakara Kyptu, jenž na funkci rezignoval už
počátkem tohoto roku. 

Martin Jančík pochází z východních Čech
z podhůří Orlických hor, ovšem většinu dosa-
vadního života strávil v severních Čechách me-
zi Ještědem a Jizerskými horami v Liberci.
V něm studoval osmiletý obor na Gymnáziu F.
X. Šaldy. „Této škole jsem vděčný za všeobecný
rozhled a silný vliv na formování mých zájmů
a základních vědomostí v oblasti přírodních
a technických věd, umění a jazyků,“ říká na ad-
resu školy, ve které skládal zkoušku z dospě-
losti Martin Jančík. Další léta prožil v hlavním
městě, kde studoval na Českém vysokém učení
technickém na Fakultě stavební v oboru staveb-
ního inženýrství se zaměřením na inženýrství
životního prostředí. „Prolínání mých zájmů
z oblasti technických věd, kultury, umění, his-
torických souvislostí a možnost významnou
měrou v dobrém smyslu ovlivňovat prostředí
a společnost kolem sebe jsem našel v disciplíně
urbanismu. Měl jsem štěstí, že jsem mohl čer-
pat vědomosti o tvorbě a fungování organismu
měst a osídlení od skvělých odborníků v tomto
oboru a své působení na univerzitě jsem úspěš-
ně zakončil diplomovou prací na Katedře urba-
nismu a územního plánování,“ uvádí dále nový
šéf odboru a dodává: „Žít, bavit se, poznávat,
učit se a tvořit, tak bych v krátkosti charakteri-
zoval svůj přístup k osobnímu i pracovnímu ži-

votu. Baví mě poznávat svět, ve volném čase
hodně cestuji a po vysoké škole mě velmi láka-
la možnost práce v mezinárodním prostředí.“

Martin Jančík působil v privátní sféře v tech-
nicky orientovaných nadnárodních společnos-
tech, sbíral zkušenosti v managementu a fun-
gování byznysu, k tomu poznal poměrně zblízka
komplexní realitu života na mnoha místech

v zahraničí. „Zahraniční zkušenost je pro mě
osobně cesta, jak pochopit a plně docenit to, jak
dobře si ve skutečnosti žijeme u nás doma, ja-
ký zde máme potenciál a z něj plynoucí reálné
možnosti rozvoje,“ konstatuje.

Do výběrového řízení na místo vedoucího Od-
boru územního a hospodářského rozvoje měs-
ta Jablonce nad Nisou se přihlásil, protože to
pro něj představuje velkou výzvu a zajímavou
možnost k uplatnění dosavadních zkušeností
a získání nových. „Jablonec je prostředí, které
znám, je mi sympatické, že je to dynamicky se
rozvíjející město se zajímavou kulturní, průmys-
lovou i stavební historií, skvělým geniem loci
a řadou zajímavých možností dalšího rozvoje,“
zmiňuje Martin Jančík důvody, proč si pro své
další působení vybral právě naše město.

Do funkce vedoucího odboru územního a hos-
podářského rozvoje města nastupuje od 1. čer-
vence. V současné době se intenzivně sezna-
muje s fungováním celého úřadu a vlastního
odboru a s investičními projekty, které aktuálně
probíhají ve fázi realizace a přípravy. „Důklad-
né seznámení s procesy a analýzu současného
stavu a rozvojových plánů vnímám jako ne-
zbytný základ pro zahájení budoucí koncepční
práce. Samozřejmě se v rámci svých možností
chci zasadit o to, aby byl Jablonec nadále stra-
tegicky, chytře, efektivně a udržitelně se rozví-
jejícím městem, které bude správně vnímat
a využívat svůj potenciál tak, aby se zde dobře
dařilo podnikatelům i obyvatelům,“ uzavírá no-
vý vedoucí jednoho z odborů.

(end)

Foto Martin Jančík
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Nominujte 
své hrdiny
Český červený kříž ve spolupráci
s Českou mincovnou představil
unikátní charitativní projekt, díky
kterému mohou lidé poděkovat
svým hrdinům za pomoc v nároč-
ném období, které nás na jaře pot-
kalo. Jednak jim mohou poděko-
vat tím, že jim zakoupí a darují
medaili s portrétem Florence
Nightingalové, patronky ošetřova-
telek, a jednak mohou tyto hrdiny
nominovat na vyznamenání me-
dailí Děkujeme, kterým budou
oceněni ti, kteří hráli důležitou ro-
li při pandemii. A to jak z řad od-
borníků, tak i profesionálů. Zá-
stupci Českého červeného kříže
a České mincovny společně pro-
jdou všechny nominované, jejich
činy, a společně vyhodnotí 130 li-
dí, kterým na slavnostním večeru
předají medaile z mosazi, stříbra
nebo zlata. Uzávěrka nominace je
27. července 2020.

Příspěvek 
na cyklobusy
Radní Jablonce nad Nisou odsou-
hlasili smlouvu o zajištění doprav-
ní obslužnosti v Libereckém kraji.
„Na základě této smlouvy se měs-
to bude finančně podílet na provo-

zu cyklobusů v období od 16. květ-
na do 28. září 2020, a to částkou
155 tis. korun,“ říká ekonomický
náměstek Jablonec nad Nisou
Milan Kouřil. 

Oprava rozptylové 
loučky
Do poloviny září bude pro veřej-
nost uzavřená rozptylová loučka
na jabloneckém hlavním hřbitově.
Důvodem jsou opravy místa, které
budou realizovat Technické služby
Jablonec a město na ně uvolní
zhruba 1,5 mil. korun. 

„Rozptylová loučka se uzavřela
ve středu 17. června, pracovat se
zde bude zhruba do poloviny září.
Žádáme veřejnost, aby dbala uza-
vírky kvůli nebezpečí zranění,“ ří-
ká vedoucí oddělení správy komu-
nikací Martin Černý s tím, že opra-
vami projdou dlažby a obklady ob-
řadní podesty a okolních komuni-
kací, odhadovaná cena stavebních
prací se rovná částce 1,5 mil. korun.

PIM soutěží o cenu 
Karla Hubáčka 
Do Soutěže Karla Hubáčka – Stav-
ba roku Libereckého kraje 2020
přihlásil svého zástupce také Jab-
lonec nad Nisou. O titul se uchází
nový pavilon intenzivní medicíny

v areálu městské nemocnice.
„Domníváme se, že jde o zajímavý
objekt, který má navíc velký pří-
nos pro obyvatele Jablonecka jako
špičkově vybavené zdravotní pra-
coviště,“ komentuje přihlášku do
soutěže náměstek primátora pro
rozvoj města Petr Roubíček. 

Pětipatrový moderní pavilon
otevřelo statutární město slavnost-
ně v lednu tohoto roku. Autorkou
návrhu je Tereza Jirásková, pro-
jekt zpracovala projekční kancelář
Ateliér H1 & Ateliér Hájek, s. r. o.
Investorem byl Jablonec nad Nisou,
zhotovitelem Metrostav, s. r. o. Stavba
trvala necelé dva roky a náklady
na ni se rovnaly částce 164,8 mil.
korun.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj
společně s městy Liberec, Jablo-
nec nad Nisou, Semily, Turnov
a partnery: Česká komora autori-
zovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve stavebnictví, Český svaz
stavebních inženýrů, Svaz podni-
katelů ve stavebnictví a Technická
univerzita v Liberci.

Pozor na lešení
Lešení na pravém chodníku ulice
Budovatelů ve směru od okružní
křižovatky U Zeleného stromu bu-
de stát až do 14. července. Do sil-
nice zasahuje minimálně, řidiči
však musí dávat pozor na chodce,
kteří se lešení vyhýbají. 

Sokolové mají znak z korálků
V rámci celorepublikové akce Noc sokoloven se mohli Jablonečané
podívat a nahlédnout do sokolovny nejen jako cvičenci. Každoroč-
ně má akce své téma. Tím letošním bylo ztvárnění sokolského zna-
ku. „S ohledem na jabloneckou tradici jsme snad neměli ani jinou
možnost než jej vytvořit ze skleněných korálků. Záměrem nebylo
jen naplnit vyhlášené téma, chtěli jsme, aby vytvořený znak byl po-
vedený a trvalý. Proto jsme se zúčastnili workshopu korálkových
koláží pod vedením Ivy Dittrichové a Zuzany Slámové z GB Beads,
kde jsme získali cenné rady a zkušenosti,“ říká Jitka Skalická z jab-
loneckého Sokola. V sokolovně se do lepení korálků na dřevěnou
překližku mohl zapojit každý příchozí. Výsledné dílo má průměr
75 cm, a je kombinací jemného bílého rokailu, který jsme našli
v sokolovně, a červených šmelcových korálků. V současnosti jsme
možnost krátkodobého vystavení korálkového sokolského znaku
nabídli Muzeu skla a bižuterie. Rádi bychom tak přispěli k připo-
menutí tradic našeho města. Foto Jitka Skalická

■ Vítání dětí
20. 6. 2020
Filip Škorpík, Lea Janečková, Da-
vid Ritter, Martina Baldová, Robin
Olejár, Theo Ťukal, Tobiáš Dyntar,
Daniel Polák, Tereza Košťáková,
Jiří Váňa, Rozárie Pluhařová, Jaro-
slav Mikyška, Antonín Abraham,
Čeněk Semelka, Matyáš Černý,
Pavel Štryncl, Jan Bursa, Mariana
Skálová, Damián Brož, Barbora
Urbanová, Sofie Hrubá, Veronika
Štrynclová, Lilian Poláková, Eliš-
ka Stružská, Daniel Tomko, Domi-
nik Bartoníček a Sofie Stuchlí-
ková.

■ Výročí
Diamantová svatba
Ve čtvrtek 13. srpna oslaví manže-
lé Josef a Jaroslava Slukovi 60 let
společného života. Svazek man-
želský uzavřeli na městském úřa-
du a letošní jubileum oslaví spolu
se svými nejbližšími. Do dalších
společných láskyplných let vše
nejlepší, mnoho zdraví, radosti
z vnoučat a pravnoučat, Slukovým
přejí dcera Jitka a syn Pavel s ro-
dinami, vnoučata a pravnoučata
Krištůfek a Robin.

Smaragdová svatba
Před 55 lety se vydali na cestu
manželstvím Dagmar a Jaroslav
Röslerovi z Kokonína. Své jubile-
um smaragdové svatby Röslerovi
oslaví 21. července. Dcery s rodi-
nami přejí rodičům mnoho dal-
ších let společného života, hodně
zdraví, pohody a životního opti-
mismu. „Máme vás rádi a děkuje-
me za všechno,“ dodává dcera Ja-
roslava.

Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslaví v kruhu ro-
dinném ve čtvrtek 9. července
manželé Vladimír a Vladimíra
Charvátovi z Jablonce nad Nisou.
Nejbližší rodina jim přeje mnoho
krásných společných dnů.

Medaile Děkujeme, která vznikla díky
unikátnímu společnému projektu České
mincovny a Českého červeného kříže,
byla slavnostně vyražena v jablonecké
mincovně. Na snímku medaili předvádí
prezident Českého červeného kříže
Marek Jukl. Foto archiv Česká mincovna

V sobotu 20. června se uskutečnilo
21. putování víly Nisy od pramene řeky
až na Trojmezí. V pátek (19. 6.) primá-
tor Jiří Čeřovský připnul tradiční stuhu
k letos netradičnímu pádlu a symbolicky
tak připojil město ke Slavnostem řeky
Nisy. Foto Petr Vitvar

Ve čtvrtek 18. června pořádal prvoligo-
vý FK Jablonec tradiční nábor chlapců
a dívek do Fotbalové akademie Jab-
lonec. Z důvodu nepříznivého počasí
byl nábor přesunut do tělocvičny ZŠ
Mozartova, i tak se zápisu zúčastnilo
padesát dětí. Foto archiv FK Jablonec

Jaroslava a Josef Slukovi

Foto Zdeňka Vokatá
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Dotace na městskou památkovou zónu
Majitelé objektů v městské památkové zóně
Jablonec nad Nisou mají možnost získat fi-
nanční prostředky na úhradu nákladů spoje-
ných se zachováním a obnovou autentických
prvků a konstrukcí – na opravu střechy, vý-
měnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády. 

Ministerstvo kultury poskytuje dotace na o-
pravy kulturních památek v rámci Programu
regenerace městských památkových zón
a městských památkových rezervací. Pro rok
2021 je možné předkládat žádosti o dotace na

kulturní památky na oddělení dotací, a to od 13.
července do 30. září 2020. Majitelé nekultur-
ních památek mají rovněž možnost si požádat
o dotaci, a to v rámci městského Programu ob-
novy městské památkové zóny Jablonec nad
Nisou. Příjem žádostí začal 1. dubna a bude
ukončen nejpozději k 30. říjnu 2020. V případě
městského dotačního programu se jedná o do-
taci ve výši 50 %, maximálně o 150 tis. Kč. In-
formace k oběma dotačním programům jsou
k dispozici na webových stránkách města pod
životními situacemi, památková péče. (ih)

Dotace na kanalizační přípojky 
a domovní čistírny odpadních vod
Město Jablonec nad Nisou poskytuje již od
roku 2013 dotace na kanalizační přípojky
a domovní čistírny odpadních vod, a to z do-
tačního Programu podpory výstavby tech-
nické infrastruktury.

V letošním roce probíhá příjem žádostí od
1. dubna a bude ukončen nejpozději 30. října
2020. Výše dotace činí 50 %, maximálně však
50 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Žádosti
jsou předkládány průběžně po dobu trvání vý-

zvy na oddělení dotací Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou. Systém předkládání žádostí je
opět dvoukolový. Nejdříve žadatel předloží
v prvním kole tzv. zjednodušenou žádost
(projektový záměr), teprve v případě schválení
radou města předloží žádost o dotaci v kole
druhém. Potvrzení o schválení projektového
záměru radou města vydaná v letech 2013,
2014, 2016–2019 zůstávají v platnosti, pokud
splňují podmínky Programu pro rok 2020. Více
informací je na webových stránkách města pod
životními situacemi pod odkazem finance. (ih)

■ Dotace

Legalizace podpisů a úřední hodiny v létě
Magistrát města Jablonec nad Nisou bude
mít v letních měsících otevřeno dle režimu,
který byl zaveden v souvislosti s pandemií
COVID-19. Chod úřadu bude zajištěn bez
přerušení a v plánu je také pracovní sobota.
Pro lidi s omezenou pohyblivosti a ve výjimeč-
ných případech zajištují pracovníci možnost
ověření podpisů mimo kancelář úřadu.

Ověření podpisů
Podle zákona se legalizace provádí pouze v úřed-
ních místnostech úřadu. Na jiném vhodném
místě ve správním obvodu lze legalizaci provést
jen ze závažných důvodů. „Matriční úřad MM
Jablonec nad Nisou poskytuje žadatelům, kteří
si ze zdravotních důvodů nemohou zajistit le-
galizaci podpisů osobně, nadstandardní službu
v zajištění legalizace podpisu mimo úřední
místnost úřadu,“ upozorňuje Helena Kvapilová,
vedoucí oddělení jablonecké matriky.

Žadatelem o zajištění této nadstandardně po-
skytované služby je vždy osoba, které se legali-
zace podpisu týká. „Tato služba je určena pou-
ze pro osoby dlouhodobě ležící nebo nemohou-
cí a je zajišťována matričním úřadem dvakrát

měsíčně ve stanovených termínech. Jeden ter-
mín je určen pro klienty v domácím prostředí
a druhý termín je určen pro klienty v nemocnici
a domovech důchodců,“ upozorňuje Kvapilová.

V červenci je tato služba plánována na čtvrt-
ky 9. a 23. V srpnu bude služba zajištěna v ter-
mínech 6. a 25.

„O termínech v následujících měsících se ža-
datelé mohou informovat na telefonním čísle
matričního úřadu 483 357 704 nebo 483 357
743,“ doplňuje kontakty vedoucí oddělení mat-
riky.

Úřední hodiny v ul. Komenského
Také pro letní měsíce červenec a srpen bude na
odboru správním MMJN platit stávající úřední
doba, zavedená v důsledku opatření souvisejí-
cích s pandemií COVID 19. Na všech pracoviš-
tích budou každý den zachovány jednotné po-
lední přestávky od 11.30 do 12.30 hodin.

Jednotná úřední doba odboru správního
MMJN – týká se všech oddělení, tj.

– oddělení správních agend (občanské prů-
kazy, cestovní doklady, evidence obyvatel), 

– oddělení dopravně správních agend (evi-
dence řidičů a registr vozidel)

– matriční úřad
– živnostenský úřad
– oddělení přestupků

pondělí a středa: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–11.30 a 12.30–14.00
hodin

V sanitární pátky, které vycházejí na 26. 6.
a 31. 7., bude ZAVŘENO.

Pracovní soboty
Červencová úřední sobota 4. 7. je vzhledem
k termínu státních svátků přeložena na červen.
Úřední soboty s úřední dobou od 8.00 do 12.00
hodin tedy připadnou na 27. 6. a 1. 8. V těchto
dnech lze vyřídit pouze občanské průkazy, ce-
stovní doklady, zaevidovat se do evidence oby-
vatel, evidence řidičů a do registru vozidel. 

MMJN děkuje všem svým klientům za pocho-
pení a přeje příjemné léto i hladký a bezproblé-
mový průběh při vyřizování všech úředních zá-
ležitostí.

(end)

Jablonec se přihlásil k místní Agendě 21
(MA21). Na rozvoj udržitelného rozvoje
a zpracování nového strategického a akční-
ho plánu získal dotaci v rámci Operačního
programu Zaměstnanost z Evropského soci-
álního fondu. Projekt s názvem Zlepšení
strategického řízení a plánování udržitelné-
ho rozvoje poběží do konce března 2022. 

Celkové způsobilé výdaje: 2,7 mil. Kč
Výše dotace 95 % (EU + SR): 2,6 mil. Kč
Spoluúčast města 5 %: 130 tis. Kč
Termín realizace projektu: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

„Projekt se zaměřuje na zpracování strategic-
kých dokumentů – konkrétně nového Strategic-
kého plánu města Jablonec nad Nisou pro ob-
dobí 2021–2030 a Akčního plánu města Jab-
lonec nad Nisou na léta 2022–2024 a dále na

zavedení MA21,“ popisuje jeho manažerka
Jitka Fantová z oddělení dotací jabloneckého
magistrátu. Poslední aktualizovaná podoba
strategického plánu města platí do konce toho-
to roku. Veřejnou zakázku na zpracování plánů
vyhlásí Jablonec do prázdnin, výběrové řízení
na externího zpracovatele strategických doku-
mentů bude ukončeno dle předpokladů v čer-
venci.

Odpovědným politikem pro zavádění MA21
je jablonecký náměstek pro rozvoj města Petr
Roubíček. „MA21 se používá jako metoda kva-
lity, postup jejího zavádění definují kritéria a u-
kazatelé schválené pracovní skupinou MA21
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. V letoš-
ním roce jsme se zavázali dosáhnout kategorie
D, poté budeme usilovat o kategorii C,“ konsta-
tuje náměstek Roubíček s tím, že v rámci udr-
žitelného rozvoje bude Jablonec věnovat pozor-

nost také aktuálním tématům. „Především se
zaměříme na adaptaci na změnu klimatu, vod-
ní hospodářství a boj se suchem,“ dodává
Roubíček. 

Místní Agenda 21 vychází z toho, že jednotli-
vé projekty se věnují konkrétním místním pro-
blémům, jež s sebou přináší 21. století, a snaží
se nabídnout formy jejich řešení, která by měla
být dlouhodobě, nejlépe trvale zachována (trva-
le udržitelný rozvoj). Jablonec se k místní
Agendě 21 připojil už v roce 2009, aby zvýšil za-
pojení občanů do rozhodovacích procesů.
Tehdy byla těžištěm ekologická výchova peda-
gogů a dětí v mateřských školách. (jn) 

Jablonec tvoří nový strategický a akční plán

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže získá 
55 tisíc korun na restaurování varhan. Foto archiv MMJN Foto Jiří Endler
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Výzva pro soukromé školky
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů, které po-
skytují výchovně vzdělávací služby pro děti
od 2 do 5 let s příspěvkem města.

Město bude již tradičně podporovat rodiny
s malými dětmi s trvalým bydlištěm v Jablonci
nad Nisou formou příspěvku na školné ve výši
1000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let, je-
hož zákonní zástupci splní kritéria stanovená
městem Jablonec nad Nisou a projeví zájem za-
bezpečit dítě u subjektu majícího charakter
soukromé mateřské školy.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty uzavřena smlouva o poskyt-
nutí výše uvedeného příspěvku města rodičům
dětí, kteří splní všechna kritéria a kteří budou
využívat pro své děti jejich službu dle podmí-
nek daných smlouvou. „Příspěvek rodičům bu-
de subjektu vyplacen zpětně na základě do-
cházky dítěte zapsaného v zaregistrovaném
soukromém zařízení,“ informuje David Mánek,
náměstek primátora.

Podmínky pro registraci soukromých 
subjektů:
• působnost na území města Jablonec nad

Nisou

• charakter soukromé školky nebo dětské sku-
piny a nabízí výchovně vzdělávací služby

• splňuje Základní standardy kvality péče o dě-
ti od 2 do 5 let

• písemná zavázání se spolupracovat s městem
(tj. především respektovat pravidla pro posky-
tování příspěvku rodičům stanovená městem
jako např. vykazování docházky, měsíční vyú-
čtování, pravidelná komunikace s oddělením
školství, poskytování aktuálních informací
atd.)

• souhlas s tím, že požadovanou úplatu od rodi-
čů dětí poníží o finanční příspěvek města

Subjekt k registraci doloží:
• dokument, ze kterého je patrná možnost po-

skytovat služby dětem od 2 do 5 let (např. živ-
nostenské oprávnění, stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina)

• platný výpis z rejstříku trestů osoby zastupují-
cí subjekt ne starší než 3 měsíce (držitel živ-
nostenského oprávnění, předseda, ředitel)

• vlastní Provozní řád
• aktuální ceník služeb

Subjekty, které byly zaregistrované již v mi-
nulých letech, mohou doručit pouze platný vý-
pis z rejstříku trestů, aktuální ceník a čestné
prohlášení deklarující, že nedošlo ke změně
ostatních požadovaných dokumentů.

Písemnou žádost o registraci učiňte prostřed-
nictvím formuláře, který obdržíte na níže uve-
deném kontaktu.

Uzávěrka registrace je 3. 7. 2020 ve 12.00 hodin.
Písemnou žádost na předepsaném formuláři

spolu s přílohami zasílejte na adresu: Statutár-
ní město Jablonec nad Nisou, Alena Purmová,
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
v obálce s označením „Soukromé subjekty 2020“
nebo osobně doručte tamtéž.

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

Letošní zápisy do MŠ a ZŠ proběhly bez dětí
Letošní zápisy do mateřských a základních
škol byly smutné, poprvé v historii proběhly
bez osobní přítomnosti dětí. Vzhledem
k nouzovému stavu a mimořádným vlád-
ním opatřením byly děti, ale i jejich rodiče
ochuzeni o významný okamžik, který je spo-
jen se zápisem do školky nebo školy.

DO ZŠ přihlášeno 462 prvňáčků
Koncem dubna se za mimořádných opatření
konal elektronický zápis do devíti základních
škol zřizovaných městem Jablonec nad Nisou.
K 31. květnu 2020 bylo přijato 462 budoucích
prvňáčků a 103 dětem byl povolen odklad po-
vinné školní docházky. Základní školy počítají
s otevřením 18 tříd. 

Aby bylo možné dodržet veškerá hygienická
a bezpečnostní opatření, která byla doporučena
ministerstvem zdravotnictví i ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, realizoval se
zápis v jabloneckých ZŠ poprvé formou elek-
tronického zápisu. 

„Předpoklad menší administrativní zátěže
související se zápisem do ZŠ se při pilotním
elektronickém zápisu do ZŠ nepotvrdil,“ po-
steskla si Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství. Ředitelé ZŠ museli v mnoha případech
kontaktovat zákonné zástupce, upozorňovat je
na nedostatky v žádostech, vyzývat je k doplně-
ní chybějících údajů a v případě žádostí o od-
klad povinné školní docházky i o doložení po-
vinných příloh. 

DO MŠ nově nastoupí 435 dětí
Ve druhém květnovém týdnu proběhly zápisy
do jabloneckých mateřských škol rovněž v na-
prosto odlišné podobě než v minulých letech
a stejně jako v případě základních škol musela
být dodržena přísná hygienická opatření. 

„Zákonní zástupci v letošním roce měli více
variant, jak podat žádost o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání. Naprostá většina zvolila způsob
vhození žádosti s přílohami do schránky MŠ.
Část rodičů využila osobní podání po předcho-

zí domluvě s ředitelkou MŠ. Podání prostřed-
nictvím datové schránky, e-mailem nebo poš-
tou využilo minimum rodičů,“ zmiňuje způso-
by podání přihlášek Květová. 

Z dotazníkového šetření, které proběhlo mezi
ředitelkami MŠ, bylo zjištěno, že rodiče podá-
vali žádosti především v dopoledních hodinách
a až na pár výjimek ji podali včetně předepsa-
ných příloh. Pouze v několika případech se vy-
skytlo, že rodiče nepřinesli žádost kompletní.
„Do MŠ bylo k 31. květnu 2020 přijato 435 dětí
ze spádové oblasti Jablonce nad Nisou. Ne-
naplnil se tak předpoklad, že se k zápisu dosta-
ví více dětí,“ oddechla si vedoucí odboru škol-
ství.

Jedním z faktorů, který celkový počet ovliv-
nil, je skutečnost, že v MŠ Montessori v letoš-
ním roce zápis neprobíhal z důvodu rekon-
strukce stávajícího objektu v ulici Zámecké 11
a školka se na celý příští školní rok stěhuje do
náhradních prostor.

Šanci mají i mimojablonečtí
Po mnoha letech tak mohly některé jablonecké
školky přijmout i děti, které nemají trvalé byd-
liště v Jablonci nad Nisou. Právě trvalé bydliště
je základním kritériem přijetí do MŠ. Rodiče
nepřijatých dětí nebo dětí, které budou nastu-
povat v průběhu příštího školního roku, mohou
využít volná místa v některé z jabloneckých
MŠ. V současné době tato místa nabízí např. MŠ
Husova a MŠ Lovecká. Pro zapsání dítěte kolem
dvou let věku popř. staršího mohou zákonní zá-
stupci využít služby některé ze soukromých
školek, popř. některou z dětských skupin. Zde
je nutné říci, že pokud má soukromý subjekt
uzavřenu smlouvu s městem jako registrovaný
subjekt, přispívá město každému jablonecké-
mu dítěti ve věku 2 až 5 let při splnění daných
podmínek 1 000 Kč měsíčně.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání po-
vinné. Bohužel někteří rodiče se k povinnému
zápisu do MŠ, ale také i do ZŠ vůbec nedostavi-
li. Je tedy reálný předpoklad, že výše uvedené
počty dětí a žáků se do začátku školního roku
2020/2021 v našich školách změní. (ap, end)

Ilustrační foto

Také na ZŠ Šumava se zápisy konaly bez dětí. 
Na snímku loučení páťáků ZŠ Šumava s letošním školním rokem v pondělí 22. června. Foto Jiří Endler
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Stavba kanalizace podle harmonogramu
Křižovatka ulic Poštovní a Budovatelů včetně
mostu k ulici U Balvanu se úplně uzavřela
v polovině března, aby město a správci sítí
mohli pracovat na svých loni odložených
projektech. Protože nyní již vše pokračuje
dle harmonogramu, stavba se postupně bu-
de pohybovat vzhůru ulicí Poštovní až po
křižovatku s ulicí Libereckou a od srpna
začne rekonstrukce sítí v oblasti Anenského
náměstí. Uzavírky pro tuto oblast potrvají
do konce listopadu. 

Nově uvolněnou, hotovou křižovatkou ulic
Poštovní-Budovatelů tak budou projíždět vozy
obsluhující objekty v ulici Budovatelů až k od-
bočce do tzv. ulice Malá Budovatelů. „Dosavad-
ní objízdné trasy MHD zůstanou nadále v plat-
nosti s tím, že autobusy, které přijíždějí od
Liberce a mají zastávku u lázní, budou moci
odbočit po kolejích směrem do ulice U Balvanu
a dále pokračovat na křižovatku U Zeleného
stromu,“ vysvětluje novou dopravní situaci
související s největší jabloneckou stavbou této
sezony náměstek pro rozvoj města Petr Rou-
bíček. 

Stavět se začne u Anenského náměstí
Uzavírka komunikace U Zeleného stromu za-
hájí rekonstrukci plynovodu a vodovodu v ob-
lasti u Anenského náměstí. Tu potřebují správ-
ci sítí provést ještě letos, aby byla komunikace
příští rok průjezdná, jelikož v té době bude pro-
bíhat v ulicích Liberecká a Generála Mrázka

stavba druhé části I. etapy dešťové kanalizace
a také rekonstrukce ostatních sítí. „V současné
chvíli se úspěšně dokončuje spodní část I. eta-
py projektu mezi bývalými lázněmi a obchodní
akademií, obnovený je most k ulici U Balvanu
i opěrná zeď vodního koryta pod lázněmi.
Hotová je v tomto úseku dešťová i splašková ka-
nalizace a připravená je retenční nádrž v ulici
Budovatelů,“ popisuje stav náměstek Roubíček. 
Stavba se nyní posune nad hotovou křižovatku
Budovatelů-Poštovní a bude postupovat ulicí
Poštovní vzhůru ke křižovatce s Libereckou.
„Průjezdná bude křižovatka Poštovní-Budo-
vatelů a ulice Budovatelů až k hotelu Merkur.
Obslužná komunikace vedoucí za panelovými
domy, tzv. Malá Budovatelů, nebude v této době
zhruba jeden a půl měsíce průjezdná a parko-
viště na rohu ulic Fügnerova a Budovatelů bu-
de přístupné od otevřené křižovatky Poštovní-

Budovatelů. Poliklinika bude přístupná tento-
krát zdola, od křižovatky, a i nadále bude mož-
né zajíždět na její parkoviště,“ říká vedoucí od-
boru rozvoje Otakar Kypta. 

Objízdné trasy zůstávají stejné
Objízdné trasy se nemění a nadále povedou od
křižovatky U Balvanu-Skřivánčí na Liberec uli-
cí Skřivánčí, Vodní a z ní vlevo ulicí U Nisy do
ulice Liberecká a dál k OK Tovární. Od Liberce
povede objízdná trasa od OK Tovární ulicí
Libereckou, na světelné křižovatce vpravo do
ulice U Nisy, dále ulicí Vodní a Skřivánčí až na
křižovatku U Balvanu buď k OK Turnovská, ne-
bo k OK U Zeleného stromu.

„Alternativou pro nákladní auta delší jak
12 m, která na světlech vpravo do ulice U Nisy
neodbočí, bude možnost pokračovat rovně ulicí
Libereckou a Budovatelů na křižovatku s ulicí
U Nisy, kde odbočí vpravo do jednosměrné uli-
ce U Nisy, poté vlevo do ulice Vodní a dále ulicí
Skřivánčí,“ popisuje Kypta. 

Práce, které začnou koncem července prová-
dět plynaři v oblasti Anenského náměstí, čás-
tečně omezí přístup na Anenské náměstí jak ze
směru od OK U Zeleného stromu, tak i z ulice
Budovatelů. Jakmile v průběhu srpna začne re-
konstrukce vodovodu, která bude pokračovat
i v průběhu září, bude přístup na Anenské ná-
městí pravděpodobně ulicí Dvorskou, nebo pří-
padně pouze jedním pruhem od okružní křižo-
vatky U Zeleného stromu.

(jn)

Jablonec urychlí své stavební plány
Jablonec nad Nisou uzavře Smlouvu o spolu-
práci při přípravě a realizaci stavby dešťové
kanalizace v ulicích Budovatelů, Soukenná
a Dolní náměstí se Severočeskou vodáren-
skou společností, a. s. 

Díky koordinaci stavby mezi městem a správ-
ci sítí bude ulice U Zeleného stromu rozkopaná
jen jednou a město ušetří na finančních výda-
jích za finální povrch komunikace dvě třetiny
z celkových nákladů. 

Odbor územního a hospodářského rozvoje
(OÚaHR) připravuje na tento rok realizaci čás-
ti stavby dešťové kanalizace v centru, která ná-
leží do projektu II. etapy dešťové kanalizace
v ulicích U Zeleného stromu a Soukenné, na
Anenském a Dolním náměstí, jejíž realizace je
v plánu v roce 2022. 

„Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí jed-
notné kanalizace a vodovodu v komunikaci

U Zeleného stromu, na části Anenského ná-
městí a ve Fügnerově ulici, kterou provádí
Severočeská vodárenská společnost, a s re-
konstrukcí plynovodu, již realizuje GasNet,
s. r. o. 

Protože oba správci sítí budou opravovat už
letos, rozhodli jsme se k nim připojit s vlastní
částí projektu, abychom do silnice I. třídy neza-
sahovali znovu v roce 2022, a neobtěžovali tak
Jablonečany i řidiče opakovaným výkopem a u-
zavírkou komunikace. 

Navíc se při pokládce finálního povrchu bu-
deme na nákladech podílet jednou třetinou,
takže výrazně ušetříme,“ říká náměstek primá-
tora pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Město tak už letos položí část odtokové stoky
z budoucí retenční nádrže na Anenském ná-
městí do překopu pod silnicí I/14 – ulice
U Zeleného stromu a ukončí ji výtokem do ko-
ryta Lužické Nisy.

Odměna za práci v nouzovém stavu 
Rada města schválila návrh udělit zvláštní
odměny ředitelům škol, které byly otevřené
v době nouzového stavu a pečovaly o děti vy-
braných profesí. Finanční zdroje na odměny
našel ve svém rozpočtu odbor humanitní. 

„V době nouzového stavu byla otevřená jedna
základní a dvě mateřské školy, kam mohly do-
cházet děti nejprve vybraných profesí z integro-
vaného záchranného systému, k nimž postupem
doby přibývala další povolání. Je třeba vyzdvih-
nout nejen práci ředitele a ředitelek těchto škol,
ale i učitelů, kteří byli aktivní a poskytovali dě-
tem potřebné zázemí v nelehké době, ti budou
odměněni samotnými řediteli,“ komentuje roz-
hodnutí o odměnách náměstek primátora
David Mánek s tím, že finanční zdroj našel
v rozpočtu humanitního odboru. Odměnu tak
získají ředitelé ZŠ Liberecká 26, MŠ Hřbitovní
a Nová Pasířská.

■ Z magistrátu

Město reklamovalo omítku na věži radnice
Statutární město uplatnilo reklamaci ne-
dávno opravené fasády jablonecké radnice,
kterou firma Syban uznala. Při průzkumu
stavu věžní fasády zjistila firma poškození
ve větším rozsahu, než se původně předpo-
kládalo. Opravy by dle odhadu měly trvat
do poloviny července. 

„Během zimy se objevila závada na římse nad
ochozem věže. Uvolnila se část omítky, která
odpadla. Závadu jsme ihned reklamovali u zho-
tovitele díla, společnosti Syban. Ta reklamaci
uznala a narušenou část zajistila proti případ-
nému dalšímu odpadávání s tím, že s opravou
začne za příznivějšího počasí,“ shrnul dění na
jihozápadním rohu radnice vedoucí oddělení
investiční výstavby Pavel Sluka. 

Při kontrole stavu věžní fasády zjistila firma
poškození několika drobných míst na římse.
„Současně Syban opraví ještě poškozený nátěr

nad vchodem do kina. Práce na reklamaci potr-
vají zřejmě do poloviny července,“ dodává Sluka. 

Opravy fasády nepříznivě zasáhnou do turis-
tické sezony. „Vyhlídka z radniční věže je sou-
částí okruhu, který jsme připravili na prázdniny,
a je velmi oblíbená. Kvůli stavební činnosti však
budeme muset radniční prohlídkový okruh zre-
dukovat jen na ukázku zrekonstruovaných zase-
dacích sálů,“ říká ředitel JKIC Petr Vobořil. 

Na obnově fasády radnice a věže pracovalo
město v letech 2016-2019 a celkové náklady
přesáhly 25 milionů korun. Od roku 2011 se ta-
ké opravovala, repasovala nebo vyměňovala
radniční okna. V roce 2018 byl na radniční věž
usazený 75 metrů dlouhý nerezový hromosvod
zakončený měděnou ozdobnou kupolí cibulo-
vého tvaru. (jn)

Foto Petr Vitvar

Foto Petr Vitvar
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Vadilo mi, že se v Jablonci územní plánování
dělá způsobem, který neodpovídá úrovni po-
znání dnešní doby. Přelomový moment pro mě
bylo zveřejnění konceptu územního plánu v ro-
ce 2011. Byla tam navržena zástavba prakticky
všech luk v okolí města a západní obchvat ničí-
cí Srnčí důl. Spolu s řadou aktivních lidí v ně-
kolika spolcích jsme pracovali na přípravě při-
pomínek a námitek a podařilo se navrhovanou
zástavbu alespoň částečně redukovat. Na zákla-
dě toho jsem byl nominován do výboru pro
územní plánování, získal první zkušenosti
s chodem města a zjistil, kolik rozhodnutí udě-
lají uvolnění politici sami, aniž to musí řešit za-
stupitelstvo. 

To byl impulz k tomu, abych se zapojil do ko-
munální politiky pořádně a pokusil se něco
změnit. Nabídku kandidovat jsem měl ze tří
stran. Nemám politické ambice stoupat výš ve
velké straně, a tak jsem se rozhodl podle toho,
kde jsem viděl a stále vidím lidi s obdobným
pohledem na budoucnost města.

Čemu se v komunální politice věnujete?
První mojí oblastí zájmu je územní plánování
a rozvoj města s ohledem na přírodu a obyvate-
le. Jako uvolněný radní jsem se pustil do revize
plánů developerů na zástavbu vesměs necitli-
vou k místu, sousedům i přírodě i nákladům
města na údržbu na okraji města – v Lukášově,
Mšeně, na Dolině a hlavně na Proseči. Prosadil

jsem zasakování dešťové vody do rozpracova-
ného projektu komunikací v Rýnovicích a ini-
cioval studii, která by měla vytipovat, kde všu-
de okolo města by se dala zlepšit retence vody
v krajině – zastupitelstvo záměr schválilo už
v říjnu minulého roku, bohužel nové vedení na
tom neudělalo od té doby ani čárku, tak jsem se
rozhodl připravit její zadání z opozice sám. 

Druhou oblastí je zapojování veřejnosti. Ještě
jako radní jsem připravil dotační projekt na no-
vý strategický plán, na který jsme dostali dota-
ci 2,5 milionu korun. Strategická plán měl být
postaven na sérii plánovacích setkání s občany,
která měla mapovat, co je trápí v jejich čtvrti,
co je dobré a nemělo by se měnit, co do bu-
doucna potřebují atd. Takovým způsobem jsem
již před volbami vedl přípravu strategického
plánu Českého Krumlova a nyní dokončujeme
strategický plán Dobřejovic, práce na něm ne-
zastavil ani nouzový stav – měli jsme pracovní
skupiny on-line.

Pomáhal jste zakládat osadní výbory (OV),
to je srdeční záležitost?
Dá se to tak říci. Myslím si, že vlastenectví za-
číná okolo nás vztahem ke svojí čtvrti, městu,
regionu. Zde máme možnost něco udělat, po-
moci, konkrétní věci ovlivnit a změnit. Rýno-
vice jsou to moje nejbližší „doma“, a tak jsem
byl u zrodu osadního výboru a nyní jsem jeho
předsedou. Připomínkujeme materiály zastupi-
telstva a dáváme vlastní podněty, co zlepšit,
a každý rok také spolu sázíme stromy. Chtěl
jsem, aby lidé se zájmem o svoji čtvrť měli také
šanci své okolí ovlivnit. Proto jsem půl roku ve
funkci věnoval rozšíření počtu OV a pomáhal je
místním zakládat. Dnes jsou po celém městě.

Proč jste si vybral architekturu?
Chodil jsem na výtvarku do tehdejší „Lidušky“,
dnes ZUŠ. A ve škole mi šla matematika –
hlavně geometrie – a fyzika. A v propojení toho
všeho stojí architektura. Ale nakonec to dopad-
lo trochu jinak. Na univerzitě jsem rok strávil
v atelieru, kde hostoval Henry Hanson, americ-
ký architekt, který v té době dělal u nás konzul-
tanta Nadace VIA. Pro něj byla komunikace
s občany od samého počátku, kdy se teprve tvo-

ří zadání, denním chlebem. Pro nás tehdy krás-
ným snem. Nadchlo mě to. Začal jsem už za
studií participaci propagovat a pomáhat spol-
kům a obcím zapojovat občany. Na toto téma
jsem dělal několik výzkumů a napsal i svoji di-
zertační práci a na fakultě posléze zůstal jako
pedagog.

Proč vám to přišlo tak důležité?
Už při studiu jsem si uvědomil, že 50 % kvality
projektu dělá zadání. Nová stavební produkce
v Rakousku nebo Německu je mnohem kulti-
vovanější i účelnější než u nás ne proto, že by-
chom měli horší architekty a inženýry. Problém
je, že neumíme tak dobře tvořit zadání pro je-
jich práci. Neumíme říci, co uživatelé potřebují
a pak mrháme energií i penězi. A nejdůležitěj-
ší je to při plánování měst, kde je podle mého
participace nezbytná. Do zadání musí promlou-
vat místní přímo v té čtvrti, nemůže to být jen
na politikovi a úředníkovi a architektovi odji-
nud.

Jaké máte koníčky?
Dlouho jsem vedl skauty, pak vlčata. Později
jsem vytvářel skautské stezky a organizoval
kurzy a vůdcovské zkoušky. Díky manželce,
která je krajinářská architektka, mě chytlo za-
hradničení. S rukama v hlíně mnohdy vyřídím
delší pracovní hovory nebo si naopak odpoči-
nu. Mezi další koníčky patří grafika, fotografo-
vání a toulání. A hudba – dřív aktivně, dneska
v podobě gramofonu a vinylových desek.

Jaký je Petr Klápště?
Dělám jen věci, které mi dávají smysl. V pra-
covním i osobním životě.

Jiří Endler

Petr Klápště
Dělám jen věci, které mi dávají smysl

■ Petr Klápště
Narodil se v roce 1980 v Litoměřicích.
Jako žák chodil na ZŠ Rýnovice a ZŠ
Liberecká, je absolventem Gymnázia
U Balvanu a FA ČVUT v Praze, kde
později dokončil také doktorát. Zabývá
se udržitelnou architekturou, územním
plánováním a především projekty s par-
ticipací veřejnosti. Vedl první zapojení
veřejnosti do přípravy developerského
projektu od jeho samotného počátku
a také do prvního regionálního projektu
v ČR. Vyučuje územní plánování na
FA ČVUT. Působí jako odborný lektor
kurzů územního plánování pro
úředníky. Je člen výboru pro územní
plánování a rozvoj města, předseda
Osadního výboru Rýnovice. Je ženatý, má
dvě děti a bydlí v energeticky pasivním
domě z přírodních a recyklovaných
materiálů podle vlastního návrhu.
Do ZM kandidoval jako bezpartajní za
Společně pro Jablonec. Od listopadu 2018
do září 2019 byl radním pro územní
a strategické plánování a participaci.

■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler

Foto archiv Petr Klápště

Foto archiv Petr Klápště



(12)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2020

Most k naději pomáhal navzdory pandemii
Veřejné zdraví chrání již více než deset let
v ulicích Jablonce nad Nisou pracovníci or-
ganizace Most k naději. Ti se při své práci
zaměřují na negativní jevy spojené s užívá-
ním drog. Z veřejných prostranství odstra-
ňují použité injekční stříkačky a motivují
uživatele omamných a psychotropních látek
ke změně životního stylu. V poslední době
navíc velmi úzce spolupracovali s městem
na řešení koronavirové krize u této rizikové
skupiny obyvatelstva.

„Ve spolupráci se sociálním odborem jsme v do-
bě pandemie mezi naše klienty distribuovali
dezinfekční prostředky a roušky. Na klienty
jsme působili také v tom smyslu, aby onemoc-
nění COVID-19 nepodceňovali a dbali naříze-
ných opatření. Princip, kdy se snažíme před-
cházet rizikovému chování našich klientů,
praktikujeme již několik let a během krize jsme
si opět potvrdili jeho účinnost,“ vysvětlil vedou-
cí Terénních programů pro lidi ohrožené dro-
gou v Libereckém kraji Jiří Stich.

Podle něj je terén v Jablonci nad Nisou jeden
z největších v celém Libereckém kraji a jeho
potřebnost každý rok stoupá. Kromě uživatelů
omamných a psychotropních látek navíc pra-
covníci organizace pracují s jejich rodinnými
příslušníky. Preventivně působí organizace ta-
ké na školách a úzce spolupracuje například
s Probační a mediační službou, Krajskou hy-
gienickou stanicí či Orgánem sociálně-právní
ochrany dětí.

„Takto široká nabídka služeb již vyžaduje
vznik ambulantního adiktologického centra.
Poskytování některých intervencí totiž není
v terénu možné, a klienti tak musejí dojíždět do
libereckého K-centra,“ uvedla jeho vedoucí Jana
A. Koudelková.

Řešením by se mělo stát Multifunkční sociál-
ní centrum Jablonec nad Nisou, které bude de-
tašovaným pracovištěm libereckého K-centra.
To poskytne důstojné prostory pro odborné po-
radenství a konzultace. 

„Kromě uživatelů toho využijí především je-
jich rodinní příslušníci či blízké osoby, kteří nás
vyhledávají ve chvílích, kdy si neví se závislostí
svého syna či dcery rady,“ řekl odborný ředitel
Mostu k naději pro Liberecký kraj Jiří Simeth. 

V centru bude možné provádět testy na in-
fekční onemocnění, krizovou intervenci, hygie-
nický servis či základní zdravotní ošetření.
Všechny služby budou lidem, kteří do centra za-
vítají, k dispozici bezplatně a anonymně. Nové
zařízení by mělo s největší pravděpodobností
otevřít na začátku roku 2021. (red)

Ilustrační foto

Den otevřených dveří Centra Kašpar 
Ve čtvrtek 16. července od 15 do 17.30 hodin
pořádá Centrum Kašpar v Jablonci nad
Nisou den otevřených dveří.

Právě v této době se někteří z nás obávají ztráty
zaměstnání. Firmy přišly o zakázky a musí pro-
pouštět své lidi. Všichni se snaží nepodléhat pa-
nice, udržet si fyzické i duševní zdraví. Někteří
musí změnit práci ze zdravotních důvodů, nebo
protože mají tak malé příjmy, že obtížně uživí
své rodiny. „Z poradenské praxe Centra Kašpar
také vyplývá, že část zaměstnaných lidí dlouho-
době zdravotně a psychicky strádá. Jednak pro-
to, že nároky některých provozů jsou obtížně
slučitelné se zdravým životním stylem. Ale také
proto, že si netroufají po letech změnit práci,
která by jim lépe vyhovovala?“ říká Michaela
Němcová z centra. 

Na co se zaměřit při ztrátě či změně práce, co
nezapomenout a jak celou situaci zvládnout?
Jak a kde efektivně hledat? Kterých chyb se vy-
varovat? Jak dobře napsat životopis tak, aby si
ho personalisté všimli a uspět při výběrovém
řízení? „Využijte Dne otevřených dveří. Přijďte

nás poznat a dozvědět se více o službách, které
pro vás bezplatně nabízíme. Naším cílem je,
aby každý člověk našel takovou práci, ve které
uplatní své přednosti, dovednosti a kterou sladí
s péčí o své blízké či zdravotním stavem,“ vy-
světluje Němcová. Všechny služby jsou vysoce
individualizované. Velkou výhodou jsou nejen
odborné znalosti poradkyň, ale také znalost re-
gionálních firem a trhu práce. „Spolupracujeme

s firmami, a proto vám můžeme zprostředkovat
kontakt se zaměstnavateli, poskytnout referen-
ce a pomoci vás dobře připravit na výběrové ří-
zení,“ slibuje pomoc pracovnice centra.

Na Den otevřených dveří jsou připraveny
profesní a osobnostní testů, které s návštěvníky
ihned zkonzultuje kariérní a pracovní poradky-
ně. Přihlásit se můžete i do rekvalifikačních
kurzů. 

„Přijďte s námi sdílet vaše pracovní zkuše-
nosti při kávě či čaji. Poradkyně Centra Kašpar
pomáhají bezplatně všem, kdo poradenství po-
třebují. Nezáleží na věku, typu profese, ani na
počtu dětí. Dobře víme, že těžká období v práci
jdou mnohdy ruku v ruce s těžkostmi v osob-
ním a rodinném životě. V Centru Kašpar je tak
otevřený prostor, díky kterému postupně mů-
žete začít své potíže řešit,“ uzavírá Michaela
Němcová.

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

(end)

Tajemství ukryté ve skle
Cena pro nadané letos vstupuje do svého 5.
ročníku. Protože i do ní zasáhla protikoro-
navirová opatření, přišel čas k jejím změ-
nám. Změnila se podoba vlastní ceny i mís-
to, kde se předávala. Z divadla se celá udá-
lost přesunula pod širé nebe a změnila se na
zahradní slavnost, která hostila děti a jejich
rodiče ve středu 24. června odpoledne.

Pátý ročník Ceny pro nadané se přestěhoval do
krásné zahrady restaurace Ex. Zachovaly se
čtyři kategorie – sportovní, studium, umění
a kategorie za mimořádný počin, ubyli patroni
a vlastní cena se změnila radikálně. Nebrou-
šený krystal nabyl trochu tajemnějších rozmě-
rů a z rozpůleného jablka se přetavil do nitra
tmavého skleněného kvádru. „Talent či odvaha
nebývá často viditelná na první pohled, a tak
i diamant uvnitř ceny zůstává na první pohled
skrytý. Teprve natočením skleněného kvádru
světlo vykreslí spleť jednotlivých plošek a hran,“
popisuje novou skleněnou Cenu pro nadané

Lucie Kocourková z oddělení kultury a sportu. 
Stejně jako před pěti lety u jejího zrodu, stál
i tentokrát u transformace ceny jablonecký ro-
dák, zpěvák Ondřej Ruml. „Jsem rád, že přijal
pozvání k účasti na Ceně pro nadané. Na-
posledy jsme se s ním setkali při loňském vá-
nočním koncertě se sborem Iuventus, gaude!
v kostele sv. Anny. Tentokrát bylo publikum vý-

razně odlišné,“ konstatuje náměstek David
Mánek, pod jehož záštitou Cena pro nadané
probíhala. „Domnívám se, že toto ocenění má
své místo, váží si ho děti i jejich rodiny. Je dů-
ležité podpořit dětské nadání a zmínit odvážný
čin,“ myslí si Mánek. 

Cenu pro nadané za rok 2020 převzali
Kategorie sport: Patrik Bílý, Lucie Dobiášová,
Martin Florian, Zuzana Hnyková, Aneta Hri-
níková, Lucie Králová, Štěpán Lietava, Kristína
Ščerbová, Julie Štruplová, Andrea Víznerová,
Vojtěch Werani;
Kategorie studium: Adam Barbora, Tomáš Be-
zányi, Adam Blažek, Matouš Janda, Barbora,
Malíková, Claudia Rocha Pinheiro, Karel Ma-
ryško, Anna Mašínová, Martina Peklová;
Kategorie umění: Marie Holá, Michaela Kotková,
Lucie Kovářová, Adam Liška, Sabina Pourová;
Cena za mimořádný počin: Jan Nekvinda, Julie
Nesměráková, Anna Širgeľová, Jakub Cvejn.

(jn)

Foto Centrum Kašpar

Foto archiv MMJN
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Fotosoutěž 2020
Ve čtvrtek 18. června proběhlo předání cen
vítězům 12. ročníku fotografické soutěže
Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.

Garanty a partnery soutěže se stejně jako v le-
tech minulých staly fotoklub Balvan a firma
Laccer. Letošní téma bylo vyhlášeno na motivy
citátu spisovatele Karla Čapka „Nejkrásnější na
světě nejsou věci, ale okamžiky.“ Soutěžilo se ve
dvou kategoriích, a to do 16 let a nad 16 let.
Každý soutěžící mohl přihlásit až tři své snímky.

V kategorii do 16 let zvítězila Anežka Ran-
dáková se snímkem Východ slunce u moře, ve
druhé kategorii porota vybrala jako nejlepší
snímek Martiny Jirsové S tátou v ZOO.

„Jsme rádi, že i v nelehké době pandemie
COVID-19 měli lidé zájem o naši soutěž a své
příspěvky k nám posílali z celé republiky, a do-
konce i z Polska. Všem, kteří se zúčastnili, dě-
kujeme a těšíme se na další ročník,“ říká Dana
Foltýnová z městské knihovny. Výstavu nejlep-
ších 19 fotografií nabídneme ke zhlédnutí od

července do konce srpna na schodech staré
radnice.

Výsledky
Kategorie do 16 let
1. Anežka Randáková – Východ slunce u moře.

Kategorie nad 16 let
1. Martina Jirsová – S tátou v ZOO, 
2. Josef Brožek – Spolu, 
3. Michaela Kubišová – List v ranním mrazu.

Anežka Randáková – Východ slunce u moře Josef Brožek – SpoluMartina Jirsová – S tátou v ZOO

Pozvánka na oběd pro trojici učitelek
Trojici učitelek, které odchází do důchodu,
pozval na oběd jablonecký primátor Jiří Če-
řovský společně s náměstkem pro oblast
školství Davidem Mánkem. Knihu o Jablon-
ci s primátorovým věnováním a kytici pře-
dali představitelé města Heleně Štěpánkové
a Ludmile Vanclové ze mšenské Mateřské
školy v ulici Mechová a Vlastě Balatkové ze
Základní školy v Mozartově ulici. 

„Bylo to velmi příjemné setkání, hovořili jsme
samozřejmě o příhodách ze škol, ale také o za-
jímavých receptech a obecně o životě, o plá-
nech do budoucna, o rodinách,“ konstatoval
primátor Čeřovský, který je stejně jako hosté
a náměstek Mánek občanským povoláním pe-
dagog. I ten se přidal k pozitivnímu hodnocení
polední schůzky. 

„Tyto obědy jsou vždycky příjemnou příleži-
tostí, vhodnou k poděkování za odvedená léta
ve škole,“ dodává Mánek. 

Ludmila Vanclová práci s dětmi ve školce
vždy brala jako poslání a své svěřence pečlivě
připravovala k nástupu do první třídy. 

Její kolegyně Helena Štěpánková, oblíbená
dětmi i dospělými díky své veselé povaze, stála
za organizací kulturních akcí školky. Obě v MŠ
v Mechové ulici pracovaly 38 let. 

Vlasta Balatková učila 30 let na 1. stupni ZŠ
Mozartova a pochvalně se o ní zmiňují kolego-
vé i školní inspektoři. Do praxe uváděla začína-
jící učitele a zajišťovala např. projekt Ovoce
a Mléko do škol. Kromě jiného pracovala také
mnoho let v kulturní komisi města.

(red)

Letní festival – Divadlo pro 100 
Městské divadlo v Jablonci připravilo ko-
morní letní festival – Divadlo pro 100, které
v době koronavirové oživilo jabloneckou
kulturní scénu. Projekt bude pokračovat
i o prázdninách a připraveny jsou večery
s šansoniérkou Zlatkou Bartoškovou, ochot-
níky z Náchodské divadelní scény, z. s.,
a s klavíristou Ivo Kahánkem.

„Jarní pořady se setkaly s velkým ohlasem
a chtěli jsme v podobném duchu pokračovat
i v létě, věřím, že si ze skromné, ale zajímavé
srpnové nabídky, diváci vyberou,“ říká ředitel
Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavel
Žur.

Jako první se Jablonečanům představí česká
šansoniérka Zlatka Bartošková. Ta je se svým
nezaměnitelným projevem j jednou z nejosobi-
tějších interpretek současného šansonu. Na
kost prožitou interpretací a obrovskou energií,
které vkládá do svých písní, rozeznívá prostory
pražských i mimopražských klubů a publikum,
které v jejích písních potkává své vlastní rados-

ti i bolesti. Všechny písně, které má ve svém re-
pertoáru jsou jedinečné jak hudební, tak texto-
vou složkou. Zpívá výhradně vlastní repertoár
a píší pro ni současní čeští textaři, básnící
a skladatelé, jako například Pavel Cmíral,

Jakub Zahradník, Jarmila Hannah Čermáková,
Karel Voříšek, Petr Ožana, Václav Tobrman nebo
Jiří Toufar. Zlatka Bartošková vystoupí v úterý
20. srpna ve 20 hodin v Klubu Ex v hudebním
pořadu. „Vstupenky na pozoruhodné představe-
ní jsou k zakoupení online www.divadlojablo-
nec.cz či v Klubu Ex,“ informuje o předprodeji
ředitel divadla. V předprodeji zakoupíte vstu-
penky za sto korun, v místě koncertu o 50 ko-
run více.

Další akcí projektu Divadlo pro 100 je divadlo
v podání ochotníků Náchodské divadelní scény,
z. s. Ti v Městském divadle v Jablonce zahrají
hru Generálka Jeho Veličenstva, jejímž autorem
je dramatik a scénárista Jiří Hubač. Představení
se uskuteční v jabloneckém divadle v úterý 25.
srpna od 19 hodin.

Posledním festivalovým účastníkem bude
Jablonečanům dobře známý klavírista Ivo
Kahánek, který projekt Divadlo pro 100 v květ-
nu otvíral. Jeho recitál je v plánu ve čtvrtek 27.
srpna v jabloneckém stánku Thálie. 

(end)

Zlatka Bartošková

Foto Radka Baloghová
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■ Z knihovny 
Jozef Petro: 
České klenoty UNESCO 
Objevte kouzlo nádherných čes-
kých památek, které jsou nato-
lik cenné, že byly zapsány na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Navštivte místa spojená s čes-
kou historií a kulturou. 

„V publikaci z vydavatelství
Cpress najdete nádherné barev-
né fotografie i tipy na výlety za
neméně krásnými a zajímavými
památkami, jež o zápis na sez-
nam UNESCO teprve usilují,“ ří-
ká o knize Alena Rozkovcová, ve-
doucí studovny Městské knihovny
v Jablonci nad Nisou. 

■ Série koncertů 
v kostelech
Skupina nadšenců, které baví
dobrá kultura založila sdružení
Musicavaria, připravuje na léto
sérii varhanních koncertů v jab-
loneckých kostelech. Musica-
varia vznikla v době plné změn
a její členové zkouší dělat věci
jen tak pro radost – svoji, muzi-
kantů i diváků a posluchačů.
Jejich mottem je citát Jana
Wericha – Já myslím, že civili-
zace není dobrá, když je bez
kultury. Člověk potřebuje ke
štěstí a spokojenosti nejenom
pohodlí tělesné, ale i duševní.
Kultura a civilizace musí jít ru-
ku v ruce.

Koncerty se uskuteční vždy
v úterý od 17 hodin 

28. 7.: Kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, Horní náměstí
– komorní koncert 

4. 8.: Kostel Dr. Farského,
náměstí Dr. Farského – var-
hanní koncert.

11. 8.: Kostel Nejsvětější Troji-
ce ve Mšeně – varhanní koncert

18. 8.: Kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, Horní náměstí
– komorní koncert

25. 8. Kostel Dr. Farského,
náměstí Dr. Farského – varhan-
ní koncert.

Více na www.musicavaria.cz

■ Beer run
Demence z Kredence pořádá
v pátek 10. července 2020 od 16
do 20 hodin třetí ročník rece-
sistické akce Beer run kolem
přehrady. Jde o závod dvojic,
které během běhu kolem pře-
hrady podegustují pět piv. Start
a cíl závodu je na slunečních
lázních u přehrady. Více infor-
mací podá Cyril Matějka (tel.
608 506 929) nebo je najde na
Facebooku.

Máte úspěšnou firmu vyrábějící korálky, kde se
u vás vzala láska ke korálkům?
Korálky byly část mého dětství, babička sedávala u na-
vlékací mašinky a navlékala korálky jako domácí prá-
ci. Trávila jsem čas povídáním s babičkou a pomáhala
připravovat nitě nebo svazovat korálky do buntů. Po-
stupně jsem nacházela různé staré korálky na půdě
a kolem její chalupy a dozvěděla se, že korálky jsou ro-
dinná tradice.

Původně jste se ale věnovala jinému oboru?
Prázdniny jsem trávila v Lounech s dědou v zámečnické
dílně, odtud můj zájem o techniku a řemeslo. Na eko-
nomce jsme tehdy programovali na legendárních počí-
tačích IQ151, to byl pro mě nový a zajímavý svět, proto
jsem po maturitě pokračovala ve studiu v Ústí n. L., kde
otevřeli nově obor výpočetní technika a zpracování in-
formací a dal se studovat dálkově. 

Kdy jste se rozhodla podnikat v oboru výroby skle-
něných perliček?
Jak se říká, že v životě není o náhody nouze, v roce 1991
navštívil podnik ŽBS, kde jsem pracovala, Čechoameri-
čan, který sháněl u starousedlíků předválečné korále.
Věděla jsem, že babička má na půdě nějaké zásoby, slo-
vo dalo slovo a celá rodina byla překvapena množstvím
korálí, které babička léta schovávala.

Kde je babička vzala?
Babička s dědou měli od roku 1937 živnost. Děda korá-
le mačkal a navíjel u kahanu, babička se starala se
o chod jejich malé firmy. Byli to malý faktoři, v roce
1943 už zaměstnávali 20 domácích dělníků, z toho čty-
ři mačkáře a 16 navlékaček, na dílně tři dělnice na
kompletaci a balení. V roce 1948 se stala babička státní
správkyní vlastní firmy a podařilo se jí zachránit po-
slední produkci. My jsme po více jak čtyřiceti letech
našli opravdový korálkový poklad a já jsem dostala na-
bídku vyrábět vinuté perle podle jejích původních
vzorkovnic.

To bylo odvážné rozhodnutí.
Byla jsem mladá, nadšená a pravdou je, že pestrost,
možnosti nových tvarů a kombinací barev vinutých
perlí mě naprosto uchvátila.

Věděla jste jak na to?
Vůbec ne. Nebyla jsem z oboru, ale nadšení a chuť sta-
čily. Zaměstnala jsem první vyučenou navíječku perlí,
pronajala si prostory a začala. Zaměstnanců s rostou-
cím zájmem o vinuté perle přibývalo a firma se rozši-
řovala. V roce 1995 jsem společně s kolegou založila
Litinu, s. r. o., a rozšířili jsme podnikání o kovové bižu-
terní komponenty. Poptávka po broušených perlích by-
la v roce 1998 důvodem spojení našich firem GESCO
a Bellis a vzniku prvního G&B, tehdy G&B bijoux, s. r. o.
Dařilo se nám a z pronájmu jsme se v roce 2002 pře-
sunuli už do vlastních prostor bývalého areálu Silka bi-
žuterie.

Šlo všechno jako po drátkách?
Může se zdát, že ano, ale zdaleka tomu tak není. Náš obor
je ovlivňován mnoha faktory, ať už je to móda, tak i si-
tuace v zemích, kam exportujeme, např. 11. září 2001
v USA, zemětřesení v Japonsku v roce 2011 nebo eko-

nomické krize. Samozřejmě zásadní vliv měla a má
konkurence z Číny. S klesající výrobou jsme přemýšle-
li, co dál a jedním z kroků bylo otevření výroby turis-
tům a záměr ukázat nejen současnou výrobu korálků
a bižuterie, ale i její historii. Před čtyřmi lety jsme otev-
řeli muzeum, kde kromě historických i současných
sklářských strojů ukazujeme návštěvníkům, kolik času
a rukou je potřeba, aby se ze sklářské tyče vznikl mač-
kaný nebo broušený korálek. Muzeum doplňuje pro-
dejna a korálkové dílny.

Co dalšího zde plánujete?
Nyní pracujeme na projektu galerijního prostoru, kde
na ploše 600 m2 bude stálá expozice českého sklářství
a bižuterie a zároveň bude sloužit jako kulturní a spo-
lečenské centrum, ve kterém chceme prezentovat mla-
dé umělce z regionu, pořádat přednášky, koncerty a ve-
řejné diskuze. 

Spoluzaložila jste Jablonec Jinak, proč?
Nápad vznikl při mnoha debatách s Eliškou Šídovou
a z naší potřeby širší nabídky kulturních akcí ve městě.
Tak jsme si řekly, že proto můžeme něco udělat a zalo-
žily jsme Jablonec Jinak. Naší první akcí byla letošní
úspěšná Jizerská 50 padesátkrát jinak.

Co vás žene vpřed?
Od dětství mám velkou fantazii a stále nové nápady,
které se snažím uvést v život. Jsem otevřená možnos-
tem, příležitostem a mám štěstí na lidi kolem sebe, ro-
dinu, přátele, kolegy, bez jejichž podpory a pomoci by
často zůstalo jen u nápadu. 

Ať už jde o podnikání, vybudování galerie nebo můj
další koníček – psychologie a sny. Kamarádka mě při-
vedla ke studiu psychologie v rámci celoživotního
vzdělávání, nejprve jsem to brala jako dobrodružství,
poznání a pochopení sama sebe a života jako takového,
ale kromě jiného jsem objevila výklad snů a jejich
kouzlo. 

Sama mám pestrý snový život a je skvělé se do svých
snů znovu vrátit a prožít pocity, které jsou pro každého
z nás zásadní a jedinečné. Sny jsou dveře do naší duše
a já si svoje sny ráda plním.

Jiří Endler

Zuzana Slámová
Ráda si plním své sny

■ Tvář měsíce

Zuzana Slámová se narodila v Lounech, v sedmi letech se s maminkou přestěhovala
do Skuhrova, kde chodila do základní školy. Následně studovala Střední ekonomickou školu
v Jablonci a poté nadstavbové studium výpočetní techniky a zpracování dat v Ústí n. L.
Pracovala ve firmách Železnobrodské sklo a Nisasport. V roce 1991 založila firmu Bellis,
později společnosti Litina, s. r. o., G&B beads, s. r. o. Je spoluzakladatelkou Jablonec Jinak, z. u.
Ráda hraje badminton a lyžuje.

Foto archiv Zuzana Slámová
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■ Ohlédnutí
Cestou necestou
Nová sportovní a pohybová aktivi-
ta Cestou necestou byla představe-
ná v polovině května. Je určená
pro všechny seniory, kteří se rádi
pohybují, sportují, chodí na pro-
cházky, a také pro všechny, kdo
rádi soutěží a chtějí se dozvědět
něco nového. Trasy výletů směřují
do blízkého okolí Jablonce nad
Nisou, ale i na zajímavá místa ce-
lého Libereckého kraje. Každý vý-
let obsahuje dílčí úkol, otázku ne-
bo prostě jen aktivitu samotnou.
Podrobné mapy, fotografie z cesty,
ukazatelé směru a jasný plán je
samozřejmostí. 

Několik výletů se již uskutečnilo.
Bylo to k Jindřichovskému mokřa-
du, procházka k pramenu Lužické
Nisy, nebo dokonce poznávání
krás Lužických hor s výšlapem na
bájnou skálu Trniště. Senioři posí-
lají fotky, hodnotí trasu, terén i po-
časí. Vzpomínají, jak daná místa
vypadala dříve, a také přiznávají,
že se někam podívali poprvé. Také
přidávají své tipy na další výlety.
Pohyb je v mnoha ohledech důle-
žitý v každém věku. Cestou neces-
tou nabízí méně náročné výlety,
které mají v průměru pět kilomet-
rů. Každý si tak může libovolně
vybrat, kdy a s kým vyrazí, popří-
padě si trasu upraví dle svých
možností. (ik)

■ Aktivní věk
Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů

Informace k omezenému provozu
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz. 

Život v naší společnosti se po-
stupně obnovuje, ovšem mnohé
nezůstane beze změn. 

Kancelář volnočasových aktivit
připravuje na léto cvičení a další
pohybové aktivity v přírodě. Na-
plánované budou jen za dodržení
pokynů ministerstva zdravotnictví
a v případě příznivého počasí. Na
předem oznámené akce bude sta-

novený i maximální počet účastníků,
kteří se budou muset telefonicky
přihlásit. Z hygienických a kapa-
citních důvodů nebude možné vy-
užívat prostory CSS jako zázemí,

např. pro převlékání apod. Účast-
níci nezapomenou na pitný režim
a každý si zajistí pití sám. Infor-
mace k plánovaným aktivitám,
termínům a přesné pokyny jsou
k dispozici na tel. č. 728 616 492,
nebo e-mailem na volnocasoveak-
tivity@centrumjablonec.cz. 

Další aktivity pro seniory, jako
trénování paměti, kvízy, zadání
pro samostatnou práci, návody na
cvičení či tanec, budou probíhat
i nadále v distanční podobě, for-

mou zasílaných e-mailů a odkazů,
stejně jako v předchozích měsí-
cích. 

Ani v létě nebudou otevřené pro-
story klubů a nebudou v nich
probíhat aktivity pro seniorskou
veřejnost. Ty začnou až v pondělí
31. srpna 2020, kdy by měl být pro-
voz a činnost jednotlivých klubů
již zcela navrácený do běžného re-
žimu. Upravený byl i provozní řád
spolkového domu. Z důvodu regu-
lace množství návštěvníků a garan-
ce bezpečného prostoru se zájem-
ci o návštěvu jednotlivých služeb
musí předem přihlásit u pracovní-
ků dané sociální služby. Otevřený
je hlavní vchod z ulice E. Floriá-
nové. Při vstupu do budovy je nut-
né používat dezinfekci a věnovat
zvýšenou pozornost hygieně. V sou-
vislosti s uvolňováním opatření je
možné od 8. 6. 2020 ve spolkovém
domě opět využít kavárnu Florián-
ka, i když s omezením provozu
a kapacity. 

Centrum sociálních služeb
má svůj Facebook
Na facebookovém profilu CSS mů-
žete sledovat aktuální dění v orga-
nizaci, fotografie a videa, včetně
popisků a odkazů. Dozvíte se
o všech novinkách, stačí se jen při-
dat ke skupině a informace sdílet.
Navíc si každý senior procvičí prá-
ci s počítačem, uplatní dovednosti
a zkušenosti, které získal na kur-
zech pořádaných CSS. 

Na FB profil se zájemci dosta-
nou z hlavní webové stránky
www.centrumjablonec.cz.

„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

Cestou necestou, foto archiv CSS

Cestou necestou, foto archiv CSS

Cestou necestou, foto archiv CSS FB CSS
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O turismu 
Mnoho lidí by chtělo vidět turismus jako hlav-
ní činnost své obživy a dost z nich se snaží, aby
tomu tak bylo i v našem regionu. Obecně se
však dá říci, že turismus není založený na hle-
dání pravdy, ale na způsobu prodat příběh. 

Úspěch turismu tkví v detailech a propojení,
které nemusí být za každou cenu pravdou, ale
může tu být i fikce. Příkladem je Albrecht
z Valdštejna, jehož život se vztahuje k určitým
místům v kraji. Vytvořit takovou propagační
personu je velmi dobrý tah. 

V kraji máme samozřejmě ještě jiné možnos-
ti zajímavých míst. Jedním z nich je nejstarší
dochovaná historická stavba v kraji – Johanitská
komenda v Českém Dubu. Dalším místem je
v Jablonném v Podještědí dominikánský kláš-
ter s bazilikou s hrobem svaté Zdislavy z Lem-
berka a zámkem Lemberkem. Zajímavá je také
rodová hrobka Na Poušti majitelů Maloskal-
ského panství Des Fours Walderode v Želez-
ném Brodě. V kraji máme zajímavé památky,
ale ještě jsme je nestihli objevit. 

Pravda je pro turismus většinou nudná a dá
se říci, že o mnoho zábavnější není ani Crystal

Valley – Křišťálové údolí, projekt pravdy tohoto
regionu. Víte, když jsem se kdysi zajímal
o možnosti zapsat do dědictví hmotného a zís-
kat ochrannou známku památkového ústavu
pro něco tak úžasného jako je driketa – malá
mačkárna skla, bylo mi odpovězeno, že neví
vlastně, co by mělo být chráněno. Měl jsem za
to, že celá stavba mačkárny je dost typická pro
to, aby se vytvořil jakýsi popis toho, co je jejím
charakterem, který je evidentní, ale nejsem ar-
chitekt, abych popsal odborným způsobem
identitu drikety. Je fakt, že mě to i svým způso-
bem mrzí, protože je to hmotný doklad prů-
myslu na Jablonecku, který je naprosto identic-
ký pro tuto oblast a navíc driket valem ubývá.
V celém Jablonci je jediná funkční sklárna na

kompozitní sklo, která je skutečně posledním
historickým dokladem jabloneckého umu let
minulých. Měli bychom se o to zajímat a za-
chovat tyto fragmenty do budoucnosti jako au-
tentický doklad. 

Prodávat „hmotu“ s příměsí fikce i persony je
možné, nepůsobí pak tak křečovitě... a může
spojit i „vzdálenější“ témata, ideální by bylo
vytvořit personu sklářského mistra, kterou by
byla historická postava Jablonecka – Jizerských
hor.

Cítím, že region Jablonecka se potřebuje
s něčím identifikovat, ale na druhou stranu by-
chom neměli zapomínat na sebe, na to, kdo
jsme a kam jdeme. Měli bychom být hrdí na
město, které už 75 let vytváříme a udržujeme
k obrazu svému, jsme čtvrtou generací, která je
zde doma. Měli bychom vytvářet město pro ty,
kteří tu reálně jsou, žijí a bydlí. Stejně tak, jako
všichni nebudou pracovat v turismu, tak nebu-
dou všichni turisté jezdit do Jablonce. Je to na
nás, abychom vytvořili vlastní identitu, která
bude vycházet z našich vlastních ideálů a po-
třeb, společenských, kulturních, obchodních
a podnikatelských. Jsme tu už zkrátka my a je
na nás, abychom byli. 

Jaroslav Řezáč

■ Došlo do redakce

Ilustrační foto

Osadní výbory
OV Mšeno
Pomozme Jablonci vlastními silami
Je mnoho míst, která můžeme vlastními silami
pomoci zlepšit. Můžeme společně sázet nebo
zalévat stromy, zkrášlit předzahrádku panelá-
ku, odklízet odpadky vedle koše, vyčistit rybní-
ček. Když každý z nás udělá malou drobnost,
v součtu to bude velká změna. 

Loni v době nejhoršího sucha chodily skupi-
ny dobrovolníků cca 1× týdně zalévat lípy na
bulváru 5. května vodou z Nisy, a doplňovaly
tak zálivku městskou, která probíhala mini-
málně 2x do týdne. Pokud byste také chtěli
v parném létě pomoci zeleni ve svém okolí, za-
lévejte mladé stromky povrchovou nebo dešťo-
vou vodou, případně kyblíkem z vaší domác-
nosti. Mladou výsadbu kromě ulice 5. května
najdete třeba v parku F. L. Čelakovského nebo
na louce pod Břízkami u druhé přehrady. Při
procházce se dívejte kolem sebe a uvidíte, kde
je třeba pomoci. 

Také se můžete zúčastnit některého z dalších
úklidů Trash Hero Jablonec – během čtyř příle-
žitostí odklidili již 302 kg odpadu (údaj k 6. 6.
2020) za účasti již 42 hrdinů. Pro přihlášení na
konkrétní události sledujte jejich facebookovou
stránku. Sbíráme kontakty na dobrovolníky,
kteří by rádi pro místo, kde žijí, něco udělali.

Hlaste se, prosím, na e-mailové adrese
Jabloneckydobrovolnik@seznam.cz. Můžete
napsat i vaše nápady, co byste rádi pro Jablonec
udělali a my vás budeme evidovat jako případ-
né dobrovolníky. 

Člověk nemusí být zrovna ekologický aktivis-
ta, aby si všiml, že nám poslední roky příroda
chřadne před očima, krajina vysychá, zeleň ve
městech trpí nedostatkem srážek. Přitom právě
ona poskytuje stín, snižuje hluk a prašnost, po-
citovou teplotu v parných dnech, je zdrojem po-
travy pro hmyz, který zase slouží jako potrava
pro ptáky. A na konci potravního řetězce to do-
padne na poslední článek – na nás, lidi.

Co s tím? Zásadní bude hledat cesty, jak co
nejvíc dešťové vody vsáknout do půdy, ideálně
zařídit vsak vody ze střech. Existuje okamžitá
pomoc pro zeleň už teď – omezit vlastní spotře-
bu pitné vody, použitou čistou vodu v domác-

nosti sbírat a vracet přírodě. V domácnostech
totiž proteče do kanalizace spousta litrů che-
micky čisté vody, kterou lze ještě druhotně vy-
užít. Voda z oplachu zeleniny a ovoce, nepoužitá
voda z rychlovarné konvice, stará voda z akvá-
ria, vychladlá voda po vaření bez soli apod.
Stačí mít v kuchyni kbelík, vodu sbírat a pak jí
zalévat. Voda, která se nehodí k zalévání (obsa-
huje chemikálie) – tzv. šedá voda, se hodí ke
splachování WC. Veronika Kaššovicová 

za dobrovolníky ze Mšena

Pilotní projekt Mšeno
Statutární město se domluvilo s autorkami dob-
rovolnického programu, že ve Mšeně vyzkouší
pilotní projekt, který se bude týkat vyčištění
rybníčků v tamním parku. To znamená, že bu-
dou-li se v tuto chvíli hlásit dobrovolníci z ji-
ných částí města, mohou pomoci právě ve
Mšeně. Poté se celý projekt vyhodnotí a pokud
se spolupráce osvědčí, pak podobnou formu
spolupráce na péči o zeleň nabídne město také
dalším osadním výborům. Tato první vlaštovka
dobrovolnické práce se bude realizovat pro-
střednictvím Osadního výboru Mšeno a koordi-
nátorkou bude paní Nosková. Kontaktní e-mail
je Jabloneckydobrovolnik@seznam.cz. (red) 

OV Kokonín
Výstavba lesoparku
Práce v lesoparku začaly, ale bohužel nejde
o započatou revitalizaci lesoparku, nýbrž nutné
prokácení stromů napadených kůrovcem. Ve
vykáceném lese se počítá s výsadbou dle pů-
vodní skladby lesa (získává se pylovou analý-
zou), předpokládá se vyšší zastoupení buku,
jedle atp. Samozřejmě doufáme, že tyto úpravy
budou připraveny navázat i na budoucí revita-
lizaci lesoparku. Většinu kokonínských občanů
zajímá i kanalizace a její harmonogram. K to-
muto můžeme jen napsat, že i my, jako osadní

výbor, nemáme žádné nové informace k této ak-
ci, a to nyní i vzhledem k situaci s koronavirem,
kdy se komunikace mezi městem a OV v pod-
statě zastavila, což je pochopitelné. Veškeré ak-
tuální informace a odpovědi na námi kladené
otázky jsou přislíbené a ihned, jak je obdržíme,
budeme publikovat a aktualizovat podle probí-
hajících postupů na www.mykokonín.cz. Zatím
tam jsou pouze naše otázky, rozdělené dle pri-
orit, na vyjádření dotčených orgánů tedy nyní
čekáme. 

Milan Jakoubě, předseda OV Kokonín

Opustil nás Josef Šikola
Dne 26. dubna nás ve věku 72 let opustil iniciá-
tor a zakládající člen Osadního výboru Kokonín
– Josef Šikola. Kokoníský patriot stál u zrodu
tradice rozsvícení vánočního stromku a silvest-
rovských svařáků u kapličky. Bojoval za stavbu
kanalizace do čistírny v Rychnově a založil
Občanské sdružení Kokonín, které do správy
převzalo kulturní dům. Snažil se o obnovu ka-
ple a varhan. Jako místní znalec spolupracoval
s prof. UK Praha Viktorem Goliášem při mapo-
vání léčebných radioaktivních pramenů v Ko-
koníně. Často stál radou ku pomoci občanům
Kokonína v řízení před úřady a mnohokrát do-
kázal, že nelze jen slepě kritizovat a bořit, ale je
potřeba i přispět k nalezení řešení. Veřejný ži-
vot mu zkrátka nebyl lhostejný a měl rád lidi.
Mnoho úkolů na jednoho člověka a jeden život.
Nezbývá než dodat – děkujeme!
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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/

V rámci České republiky již rozhodně nepatří-
me do oblasti bohaté na déšť. Naopak vévodíme
obcím, které čelí největšímu poklesu srážek za
posledních pět let. Nedostatek vody proto před-
stavuje zásadní problém a vyžaduje koncepční,
dlouhodobá a nákladná řešení.

Dobrá zpráva je, že se na této strategii může-
me podílet. Firmy Severočeská vodárenská spo-
lečnost, a.s. (SVS), Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a. s (SČVK) a Severočeská servisní, a. s.
(SČS), tvoří vodohospodářský koncern, který je
z podstatné části vlastněn libereckými a ústecký-
mi obcemi. Na valné hromadě společností, kte-
ré zajišťují zásobování vodou těchto dvou krajů,
tak zástupce obce může prosazovat požadavky
na provoz a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Špatná zpráva je, že jablonecký primátor bu-
de na červnové valné hromadě SVS zřejmě hla-
sovat pro vyvádění desítek milionů korun roč-
ně do zahraničí. A to minimálně do roku 2025

a prostřednictvím zmíněných firem, které jsou
buď zcela, nebo většinově ve vlastnictví obcí.

Předložená pozvánka v plánu podnikatelské
strategie do roku 2025 konzervuje majetkovou
strukturu SVS a servisních organizací. Včetně
toho, že Severočeská servisní, a. s., je vlastněna
75 % námi (SVS, SČVK) a 25 % zahraničním vo-
dárenským gigantem Veolia. Tento menšinový
vlastník firmu z pozice předsedy a prvního mí-
stopředsedy představenstva řídí! Společnost
v roce 2019 dosáhla hospodářského výsledku
91 milionů Kč. 

Náš protinávrh přednesený na květnovém za-
stupitelstvu spočíval ve změnách vedení SČS ve
prospěch většinového vlastníka a v druhém
kroku požadoval změnu vlastnické struktury
na 100 % podíl měst a obcí prostřednictvím SVS
(SČVK). Koalice ODS, STAN a ANO tento postup
odmítla a primátora zmocnila k zastupování na
základě původně předložených záměrů.

Rezignace na efektivní hospodaření a ovládá-
ní vlastních firem přichází v době, kdy slovo
„bezprecedentní“ můžeme s klidným svědo-
mím použít pro různé jevy. Zde za prvé v sou-
vislosti s úbytkem vody v krajině a za druhé
kvůli sníženým obecním rozpočtům. Na jedné
straně máme investiční a provozní škrty v řádu
set milionů na úrovni našeho města, na druhé
straně se podílíme na tom, že desítky milionů
korun určené na zajištění vody pro občany ob-
cí, pošleme za hranice.

Až vás bude napříště vedení radnice přesvěd-
čovat o nevyhnutelných úsporách, můžete těm-
to řádným hospodářům připít kohoutkovou vo-
dou. Velkoryse nejen vzdáte dík, ale podpoříte
i nadnárodní koncern. A zbloudilcům, kteří pří-
nosy tržních řešení v hospodaření s vodou ne-
pochopili, zbývá tradiční doporučení, že si to
přece kupovat nemusí.

Vladimír Opatrný, zastupitel za ČPS

Zisk z vodáren koalice posílá do Francie

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou (DPMLJ) na přání vedení Jablonce
(ODS, ANO, SLK) rozdělil na dvě etapy projekt
rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati
z Liberce na nový jablonecký terminál.
Dopravním podnikem chystaná rekonstrukce
trati, která je nutná pro udržení provozu,
a Jabloncem připravovaná výstavba terminálu
proběhnou do pololetí 2023. Prodloužení trati je
odloženo na neurčito, takže konečná stanice
tramvaje bude 600 metrů od terminálu.

Paradoxem je, že terminál bude postaven
zřejmě i s kolejemi, jen na něj tramvaje nedo-
jedou. Na komfortní přestupy mezi všemi dru-
hy dopravy, jak to už desítky let známe ze zá-
padních zemí, si my Jablonečané i všichni
u nás přestupující ještě dlouho počkáme. Dů-
sledkem odkladu prodloužení trati bude nižší

evropská dotace na její rekonstrukci, protože
míra dotace je odvislá od komfortu pro cestují-
cí. DPMLJ kvůli tomu zaplatí z vlastních zdro-
jů za rekonstrukci o 57 mil. Kč navíc. Tyto ná-
klady pak budou muset proplatit Liberec
a Jablonec v poměru 38 mil. Kč ku 19 mil. Kč,
jak to předpokládá memorandum uzavřené
mezi Libercem, Jabloncem a Libereckým kra-
jem k zajištění provozu na tramvajové lince č.
11. Liberecký kraj se totiž podílí pouze na pro-
vozních nákladech.

Kdo za prodražení rekonstrukce trati může?
Současné vedení Jablonce v čele s ODS tvrdí, že
projekt má na starost DPMLJ, takže odpovědnost
podle nich nese DPMLJ. Skutečnost je taková,
že ODS neměla zájem o prodloužení trati. Ne
náhodou to byl člen jablonecké ODS a podni-
katel provozující obchod na ulici Budovatelů na

trase prodloužení trati, kdo se účelově odvolal
proti projektu výstavby dešťové kanalizace,
a tím významně pozdržel přípravu prodloužení
trati. V kombinaci s nepříliš úspěšnou peticí
dalšího podnikatele, který má podnik taktéž na
trase prodloužení trati, získala ODS zástupné
argumenty, proč prodloužení trati pozastavit
a přitom za to nenést příliš okatě odpovědnost.

Je jednoduché tvrdit, že by projekt včas ne-
dostal všechna povolení, když se o to nikdo ani
nepokusil. Odvolání by ho jen o několik měsíců
pozdrželo. Řešením bylo připravovat obě vari-
anty: rekonstrukci trati s i bez jejího prodlou-
žení na terminál. Kde je vůle, najde se i cesta.
Jenže vůle nebyla a obě největší krajská města
za to zbytečně zaplatí 57 mil. Kč.

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

Oprava trati kvůli koalici zdraží o 57 milionů

Současné vedení statutárního města Jablonec
nad Nisou naprosto zásadně podporuje jak vý-
stavbu terminálu, tak i prodloužení tramvajové
trati (TT). Bez tramvaje by terminál nebyl pl-
nohodnotný, a proto bude postavený včetně pří-
pravy na budoucí příjezd tramvají. Avšak pro-
jekt prodloužení trati ve spojení s projektem
terminálu ohrozil možnost získat včas územní
rozhodnutí, bez kterého Jablonec nemůže po-
žádat o dotaci na terminál. Správným krokem
proto bylo projekty rozdělit. Paradoxem je, že
o tomto rozdělení rozhodlo minulé, nikoli sou-
časné, vedení města, v němž kromě strany ANO
byly Česká pirátská strana, Společně pro Jab-
lonec a Nová budoucnost pro Jablonec. A nyní
ústy pana Macka současná strana Pro KRAJinu
(dříve Společně pro Jablonec a předtím Změna
pro Liberecký kraj) zveřejňuje zcela účelově
kusé a z kontextu vytržené informace a zpo-
chybňuje tak vlastní rozhodnutí. 

S prodlouženou trasou TT ulicí Soukennou
nesouhlasilo několik podnikatelů, kteří v ní
mají své firmy a kteří již před časem neúspěš-
ně soudně napadli územní plán, jenž zmíněnou
trasu umožňuje. Stejní podnikatelé jsou připra-
vení postavit se znovu na odpor v případě
územního řízení k projektu prodloužení. Z toho
vyplývá, že pokud by projekt prodloužení TT
zůstal spojený s projektem výstavby terminálu,
zcela jistě by se nepodařilo získat včas společné
územní rozhodnutí a Jablonec by tak přišel
o možnost získat dotaci v rozmezí 140 až 200
mil. Kč na stavbu terminálu. 

Připomeňme si situaci z loňského roku: pod-
nikatelé, kteří mají své provozovny v ulici
Budovatelů, zastavili stavbu dešťové kanalizace
a významně pozdrželi projekční přípravy
k prodloužení tramvajové trati, které nemá do-
pravní podnik dosud hotové. Zastavení veške-
rých aktivit a řízení souvisejících s prodlouže-

ním TT požadovali také autoři petice Ne vý-
stavbě tramvajové trati na ulicích Budovatelů,
Soukenná a Kamenná z října loňského roku.
Na základě obou odporů loňská stavba na kři-
žovatce ulic Budovatelů a Poštovní po měsíci
skončila. Proto musely být projekty rozdělené!
Kdyby totiž zůstal s projektem rekonstrukce TT
z Vratislavic do Jablonce spojen i projekt pro-
dloužení TT, nezískal by kvůli zmíněnému od-
poru občanů Dopravní podnik měst Liberec
a Jablonec (DPMLJ) včas územní rozhodnutí
a nemohl by tak realizovat ani rekonstrukci,
natož pak prodloužení tramvajové trati.

Je jednoduché tvrdit, že by odvolání jen o něko-
lik měsíců pozdrželo vydání územního rozhodnu-
tí, a nevšímat si faktického důsledku: odvoláním
by dopravní podnik nestihl ani termín k podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci tramvajové trati.
Takže by se nakonec nerealizovalo vůbec nic.

Petr Roubíček, náměstek pro rozvoj města

Cíl koalice je trať zachovat i prodloužit
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 800 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 s teráskou 
ST, âT, PÁ 15–20

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

Zapi‰te se do kurzÛ podzimního semestru 
s 10% slevou

Intenzivní letní jazykové kurzy
Pfiímûstské tábory v angliãtinû

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

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

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

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

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 29, Jablonec n. N.

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné 

podlahy, pfiíjemné koberce, mûkãené PVC,
komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 
napínáním nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil +420 724 119 523

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
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

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

Levnû ubytovat v Jablonci a Liberci?
LEVNEUBYTOVAT.CZ

tel. 739 369 308
Nabízíme levné ubytovaní 

v pfiíjemném prostfiedí

Broken Mouse s.r.o. – IT fie‰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

DLAÎDICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE,
v˘kop izolace

Tel.739 135 056

STAVEBNÍ PRÁCE 
– rekonstrukce bytÛ a domÛ 

(bytová jádra, elektro, instalatérské práce)
e-mail: acker-stav@seznam.cz

tel.: 608 477 576

MT STAVBY 
– nabízíme kompletní rekonstrukce bytÛ

a domÛ vãetnû koupelen. 
Tel. 775 655 027

E-mail: mt-stavby@seznam.cz

POMÒÎU S PÉâÍ O VA·E BLÍZKÉ, 
peãovatelka s praxí a doporuãením. 

Info na e-mail: xviktorkax@centrum.cz.

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS – ÚâETNICTVÍ
9. kvûtna 309/8, Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404

Facebook: pneuvrba

POLEPY AUTOMOBILÒ A V¯LOH
Grafická dílna – Jablonec n. N.
e-mail: graficka.dilna@email.cz

www.graficka-dilna-jablonec.cz 
tel.: 775 579 621

MasáÏe – pfiijìte zregenerovat 
své unavené tûlo

R˘novická 996/4, 1. patro, Jablonec n. N.
Tel.: 704 714 868, 

e-mail: jitka-salacova@email.cz

Nastávají nejlep‰í ãasy 
k nejv˘hodnûj‰ímu prodeji 

Va‰í nemovitosti. 
Zavolejte a o v‰echno se postaráme. 

Petr Spies, tel.: 771 171 033

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:
Hledáme kandidáta na pozici 

PRODEJCE NOV¯CH VOZIDEL 
pro autosalon v Jablonci nad Nisou.

V pfiípadû, Ïe máte zájem o uvedenou pozici,
za‰lete nám svÛj strukturovan˘ Ïivotopis

s prÛbûhem praxe na e-mail: ucto@fics.cz
nebo si zavolejte o informace na 

tel. 606 728 215.

jablonecký měsíčník červenec–srpen 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

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2020

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

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

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

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

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

Autosalon ASTRA

• PRODEJ NOV¯CH VOZÒ ·KODA
Vyberte si svÛj nov˘ vÛz za ATRAKTIVNÍ CENU. 
Domluvte si pfiedvádûcí jízdu, rádi pfiijedeme i za Vámi.

• PRODEJ REFERENTSK¯CH VOZÒ
• V¯KUP OJET¯CH VOZÒ
• SERVISNÍ SLUÎBY

Autosalon ASTRA a. s.
Jarní 28
466 01 Jablonec n. N.
+420 602 182 022
www.astra-auto.cz


