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Doprava se s podzimem zklidní
Vážení Jablonečané, pomalu končí letošní
stavební sezóna, která byla po všech strán-
kách složitá. K městským a krajským doprav-
ním stavbám, které si vyžádaly rozsáhlé uza-
vírky, se přidala ještě ta státní, jíž je velká
přestavba křižovatky Rádelský mlýn v režii
Ředitelství silnic a dálnic. Komplikace to byla
pro město, pro řidiče, pro vás občany. Chápu,
že chvíle v ranní a odpolední špičce byly tvr-
dou zkouškou vašich nervů a trpělivosti, ale
budiž vám útěchou, že pak budeme mít hoto-
vo tak, abychom nemuseli za relativně krát-
kou dobu rozkopat město znovu.

Tím nejsložitějším a nejvíce uzavřeným mís-
tem je centrum města, konkrétně nyní Anen-
ské náměstí. A právě proto, že jde o centrum,
chceme vše dotáhnout do konce do nejmen-
ších podrobností, abychom se sem už nemu-
seli vracet. Průjezdná už je ulice Fügnerova,
hotové jsou práce na dešťové kanalizaci souvi-
sející s překopem vozovky a vyústění do Nisy.
Pracuje se na rekonstrukci plynovodu a vodo-

vodu, při kterých se nečekaně objevily části
historických kamenných dešťových svodů
pod plochou náměstí v havarijním a nefunkč-
ním stavu. Potěšující zpráva je, že uzavírka
v této oblasti potrvá do konce října. Pak už
budete moci jezdit po finálním povrchu v ce-
lé šíři ulice Budovatelů.

Dalším krizovým bodem je kompletní re-
konstrukce ulice V Aleji. Úsek stavby od ulice
Souběžná po ulici Pivovarská bude ukončený
do 15. října tohoto roku. V horní části stavby
od ulice Pivovarská po ulici Pražskou, jejíž re-
alizace je plánovaná do 15. října 2021, by mě-
la společnost Metrostav letos provést maxi-
mum prací tak, aby bylo možné tuto část
zprovoznit už na letošní zimu s tím, že příští
rok společnost stavbu dokončí. 

A příznivou zprávou je, že křižovatka Ostrý
roh, kterou staví Krajská správa silnic LK, by
měla být podle našich informací uvedená do
provozu 16. října. 

Petr Roubíček, náměstek pro rozvoj

Představitelé Judo klubu Jablonec 
místopředseda Roman Polák a předseda Michael Man dostali 

v rámci otevření Judo arény bronzové plakety Krajského svazu juda. Foto Jiří Endler

Foto Petra Endlerová
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„Judo aréna vznikla tak, že jsme na existující
objekt zázemí lehkoatletické haly na Střelnici
přistavěli další patro,“ říká náměstek primátora
pro rozvoj města Petr Roubíček. Kromě přista-
věného patra prošlo stavebními proměnami ta-
ké přízemí a 1. patro rekonstruované budovy.
„V přízemí jsou cvičební sály a posilovny, v 1.
patře je nové hygienické zázemí včetně odděle-
ných šaten pro chlapce a dívky, klubovny pro
judo i prostory pro fyzioterapii nebo kanceláře
a ve 2. patře je prostorná tělocvična juda s tata-
mi a sklad. Do všech pater Judo arény se vstu-
puje přes hlavní vchod do atletické haly okolo
recepce, odkud je zároveň možný bezbariérový
přístup pomocí schodišťové plošiny,“ dodává
Roubíček.

Bude se tu trénovat i soutěžit
Nová Judo aréna bude sloužit jabloneckým ju-
distům ke tréninkům, ale díky jejím rozměrům
zde bude možné pořádat také menší soutěže
a soustředění. Navíc tu je posilovna, kardio
centrum a menší tréninkové místnosti, které
kromě judistů budou moci využívat také další

sportovní kluby a oddíly, školy a strážníci měst-
ské policie, ale i veřejnost. Také tuto stavbu, ja-
ko mnoho jiných odvětví tento rok, zasáhla
pandemie koronaviru. „Trochu se nám opozdi-
lo vybavení posilovny a kardio centra. Vše však
nakonec nejpozději do konce září zvládneme,“
vysvětluje náměstek pro rozvoj města. 

Největší radost z nové Judo arény mají samo-
zřejmě judisté. „Je to splněný sen mnoha gene-
rací. Vždy jsme chtěli mít vlastní tělocvičnu,
o kterou se s nikým nemusíme dělit. Novou
arénou ukončíme snažení, které trvalo 60 let.
Nyní se budeme moci plně věnovat pouze spor-
tu a výchově mládeže,“ říká předseda judo
Klubu Jablonec Michael Man. Ten si od nového
zázemí slibuje, že k judu, které je stále více po-
pulární, přitáhne nová aréna další zájemce.
„Velikost tělocvičny a vybavení nás posune do
21. století. Budeme si moci dovolit větší nábor
zájemců. Specializované prostředí je navíc ve
sportovním areálu, kde se budeme potkávat
s jinými významnými sportovci, což může být
další motivací pro naše naděje,“ dodává Man. 

Jablonečtí judisté za sebou mají 65letou his-
torii, nikdy ale neměli kvalitní zázemí, celou
dobu putovali po provizorních prostorách. „Dě-
kujeme všem, kteří se na tomto projektu podíle-
li a podílí. Je to pro nás závazek, aby v Jablonci
bylo judo na světové úrovni. Nejdůležitější ale
pro nás je vychovat co nejvíce judistů – sluš-
ných lidí,“ zdůrazňuje Michael Man.

Vše nebylo, jak se zprvu zdálo 
Stavební společnost Termil, s.r.o., která vzešla
z výběrového řízení, se hned od počátku reali-
zace musela potýkat s problémy, jež vedly
k mnoha změnám oproti projektové dokumen-
taci. 

„Nepředpokládané skutečnosti se objevily
hned po zahájení výkopových prací, odlišné ge-
ologické podmínky – střídání nesoudržných ze-
min s rozsáhlými skalními výchozy – zásadně
ovlivnily i technologii zakládání. Oproti před-
pokladu prošel úpravou vodovodní řád a přelo-
žila se dešťová i splašková kanalizace, které ved-
ly v jiné trase. Vzhledem k odlišné konstrukci

svislých stěn pod terénem bylo doplněno další
hydroizolační souvrství. Zjistili jsme staticky
nevhodné uložení původního stropu nad 1. pat-
rem, stropní panely se musely vybourat, čímž
se zásadně změnila konstrukce nového stropu.
A to mělo vliv i na změny příček, které jsme ne-
mohli zachovat, ale naopak nahradit novými.
Změnil se i rozsah omítek. Museli jsme doda-
tečně ztužit také původní ocelovou konstrukci,
která vykazovala značné statické vady,“ vypočí-
tává některé z řady nutných úprav Pavel Sluka,
vedoucí oddělení investiční výstavby. S veškerý-
mi problémy se však zhotovitel dokázal zdárně
vypořádat a po dovybavení interiéru zahájili ju-
disté činnost. Již od začátku září nový objekt
užívají ke svým tréninkům.

O dotaci na projekt se žádalo několikrát
Projekt na rekonstrukci zázemí atletické haly na
Judo arénu se snažilo město uplatnit v žádosti
o dotaci několikrát. Úspěšné bylo v programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR z roku 2018. „Předložení žádosti o dotaci
schválili zastupitelé v polovině prosince 2018,
do konce roku jsme museli žádost dopracovat
a odeslat na ministerstvo. Od ledna 2019 se
pracovalo na zadávací dokumentaci, a poté by-
la vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele
stavby, v březnu byla přidělena dotace a na
stavbě se začalo pracovat již v dubnu,“ popisu-
je vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová a do-
dává: „Jsem ráda, že Jablonec obstál v konku-
renci celé České republiky a dotaci pro projekt
získal.“

Jablonec postavil judistům novou arénu.
Pásku stříhal také Lukáš Krpálek

Jablonec nad Nisou má novou Judo arénu. Vznikla rekonstrukcí objektu zázemí
lehkoatletické haly na Střelnici. Na stavbu za 49 milionů korun získalo statutární
město Jablonec nad Nisou dotaci 18,8 milionů korun z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Stavělo se od loňského dubna, hala se slavnostně otevřela
ve středu 16. září 2020 a pásku přestřihl také olympijský vítěz, mistr světa
a Evropy Lukáš Krpálek. 

Poskytovatel: 
Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR

Celkové náklady: 
49 mil. Kč

Dotace ČR: 
18,806 mil. Kč

Náklady města: 
29,4 mil. Kč

Termín realizace: 
duben 2019–září 2020

Projekt Judo aréna Jablonec nad Nisou je spolufinancován
z dotace ČR z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Slavnostní stříhání pásky v nové 
Judo areně. Zleva předseda Judo klubu Jablonec 

Michael Man, primátor statutárního města Jablonec n. N. 
Jiří Čeřovský a olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Foto Jiří Endler

Olympionici Jaromír Ježek a Lukáš Krpálek s trenérem
a dlouholetým zápasníkem Judo klubu Jablonec

Miroslavem Knesplem. Foto Jiří Endler

Ocenění předsedy Judo klubu Michaela Mana 
a místopředsedy Romana Poláka předsedou Českého

svazu juda Jiřím Dolejšem. Foto Jiří Endler
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Nová opatření v boji s pandemií
Na základě strmě stoupajících čísel počtu
nemocných onemocněním COVID-19 při-
stoupilo ministerstvo zdravotnictví k pre-
venci k nebezpečí vzniku a šíření onemocně-
ní COVID-19.

Některá pravidla byla zavedena již počátkem
září a postupně se upravovala. Povinnost nosit

roušky se podle ministerstva týká všech prode-
jen, úřadů, soudů, pošt, obchodních center,
provozoven služeb (kadeřnictví, manikúra, pe-
dikúra apod.), škol, kostelů či kulturních pro-
vozoven (divadla, kina apod.). Roušky se musí
nosit ve všech vnitřních prostorách staveb mi-
mo bydliště nebo místa ubytování.

Od pátku 18. září ministerstvo rozšířilo po-
vinnost nošení roušek ve společných prosto-
rách škol také na vyučování pro všechny žáky,
studenty i učitele s výjimkou tříd 1. stupně. Od
19. září musí zavírat restaurace a bary od půl-
noci až do šesté hodiny ráno. Rovněž platí zá-
kaz pro pořádání hromadných vnitřních akcí,
kde stojí více než 10 lidí. Výjimku mají výstavy
či trhy. Na akcích, kde se sedí, musí být vstu-
penky prodávány na konkrétní místo. Restau-
race, bary a kluby nesmí dovnitř pustit víc lidí,
než je kapacita míst k sezení.

Nadále platí, že lidé musí mít zakrytá ústa
a nos ve veřejné dopravě, na úřadech, poštách,
ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Výjimku mají například účastníci soudních jed-
nání, moderátoři a vystupující umělci, děti do
dvou let a lidé s poruchou intelektu. Roušky za-

tím nejsou povinné ani pro sportovce v těloc-
vičnách, pro bazény a sauny, při fotografování
portrétů, svatebním nebo akademickém obřadu.

Pravidla nošení roušek se neustále mění
a současný stav pravidel je uveden k datu 18. září. 

I nadále je třeba sledovat web ministerstva
zdravotnictví www.mvcr.cz. 

(end, jn)

Nošení roušek je povinné 
• uvnitř všech veřejných budov mimo bydliště
• v prostředcích hromadné dopravy

Výjimky z nošení roušek 
• děti do dvou let
• děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské

škole a dětské skupině
• žáci a pedagogové na 1. stupni základních

škol během výuky

• internáty a domovy mládeže
• zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vy-

žadující okamžitou pomoc
• autisté a osoby s poruchou intelektu
• zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na

jednom místě
• osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, pokud

nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při
jeho odbavení

• osoby účastnící se soudního jednání
• osoby při provádění autorského díla, mode-

rátoři a redaktoři
• osoby pracující v horkém provozu
• zákazníci provozoven stravovacích služeb

v době konzumace potravin a pokrmů včet-
ně nápojů

• snoubenci v průběhu svatebního obřadu
a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž
platí pro uzavírání registrovaného partnerství

• osoby po dobu nezbytně nutnou pro poříze-
ní jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie
s členy domácnosti a dalšími blízkými oso-
bami

• sportovci nebo cvičící osoby v době trénin-
ku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

• osoby v prostorech vnitřních bazénů, saun
či brouzdališť

Kanalizaci v Kokoníně dokončí v roce 2023
Severočeská vodárenská společnost (SVS)
zahajuje rozsáhlou a dlouho očekávanou
stavbu kanalizace v hodnotě 130 milionů
korun, která vyřeší odvádění a likvidaci od-
padních vod z Kokonína a části Maršovic.
Hotovo má být v dubnu 2023. 

SVS postaví v Kokoníně kanalizační přivaděč
do Rychnova a rozšíří kapacitu čistírny odpad-
ních vod v Rychnově u Jablonce n. Nisou.
„Projektová dokumentace řeší odstranění stá-
vajících kanalizačních výustí z vodoteče Mo-
helky a jejich přepojení na nově navržený pá-
teřní kanalizační sběrač v ulici Rychnovská,“
říká Jiří Hladík z SVS a dodává: „Součástí stav-
by je kromě odvedení a likvidace odpadních
vod také rekonstrukce vodovodu v Kokoníně.“ 
Náklady na stavbu jsou odhadnuté na 130 mili-
onů korun, přičemž SVS získala dotaci z EU,
konkrétně Fondu soudržnosti v rámci OPŽP ve
výši 69 mil. korun. Vodárenská společnost stav-
bu koordinuje s Libereckým krajem a Krajskou
správou silnic LK, jejímž úkolem bude obnova
komunikace Kokonín-Rychnov. Statutární měs-
to Jablonec nad Nisou se bude finančně podílet
na spoluúčasti dotace. 

V Kokoníně je v současné době několik stok
jednotné kanalizace, z nichž každá ústí do
Mohelky, a kanalizace je celkově ve velmi špat-
ném stavu. „V místech, kde budou vybudovány
nové splaškové kanalizace (včetně páteřního
sběrače v ul. Rychnovská), zůstanou ty stávají-

cí dále v provozu a budou sloužit pouze jako
dešťové,“ vysvětluje Jiří Hladík. 

Nový kanalizační systém vyřeší přepojení
splaškových vod dosud vedených přes septik do
společné přípojky s dešťovými vodami ze střech
a vše teče společnou přípojkou do kanalizací.
„V rámci rekonstrukce budou odstraněny stáva-
jící kanalizační výusti z Mohelky a přepojeny
na nově navrhovaný páteřní kanalizační sběrač
v Rychnovské ulici, který ukončí nová odlehčo-
vací komora. Za ní pak budou odpadní vody od-
váděny novým kanalizačním sběračem do ka-
nalizační sítě na ČOV Rychnov,“ popisuje
mluvčí SVS s tím, že současné stoky budou pře-
pojené do nového páteřního kanalizačního sbě-
rače v Rychnovské ulici, kam budou napojené
i nové splaškové kanalizační přípojky všech do-
mů podél ulice Rychnovská. Existující kanali-
zace v ulici bude sloužit pouze jako dešťová.
V lokalitě kolem ulice Jasanová vznikne nový
oddílný kanalizační systém dešťové a splaškové
kanalizace. Na křižovatce ulic Rychnovská
a Maršovická bude nový sběrač napojený na
splaškovou kanalizaci oddílného systému vy-
budovaného v rámci stavby kruhové křižovat-
ky. Některé současné kanalizace na druhém
břehu Mohelky přepojí do nové kanalizace tři
čerpací stanice a kanalizační výtlaky. Čistička
odpadních vod (ČOV) Rychnov u Jablonce nad
Nisou z roku 1992 prošla v roce 2016 kompletní
rekonstrukcí. Jablonec nad Nisou a SVS se roz-
hodly čističku rozšířit a převést do ní gravitační

kanalizací odpadní vody z Kokonína. Další po-
drobnosti o stavbě:
https://www.svs.cz/cz/verejnost/aktuality/
2020/zahajujeme-projekt-jablonec-nad-nisou-
kokonin-odkanalizovani-cov-rychnov.html

Mapy investičních akcí SVS:
https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/
mapa-staveb/ 

Historie přípravy
Odkanalizování Kokonína a části Maršovic se
řeší od října 2005, kdy se spustila příprava
projektu. Inženýrsko-projektová činnost za-
čala v roce 2007 a prověřovaly se různé vari-
anty řešení. V původní realizaci se počítalo
s výstavbou nové ČOV v Kokoníně, proti které
se však zvedla velká nevole místních obyva-
tel. Jablonec n. N. během přípravy opakovaně
upřednostňoval odkanalizování Kokonína do
Rychnova nad Nisou na místní čističku. 

V lednu 2018 město Jablonec n. N. se SVS u-
zavřelo smlouvu o spolupráci a zavázalo se
k poloviční spoluúčasti k poskytnuté dotaci
na objekty gravitačního kanalizačního pro-
dloužení z Kokonína do Pulečného a na roz-
šíření ČOV v Rychnově. SVS v rámci této stav-
by dále spolupracuje s městem Jablonec nad
Nisou, s Libereckým krajem a Krajskou sprá-
vou silnic Libereckého kraje na přípravě a re-
alizaci koordinované obnovy krajské komu-
nikace.

Situace v Libereckém kraji k 16. 9. 2020. Zdroj ISIN, ÚZIS ČR Situace v Libereckém kraji k 16. 9. 2020. Zdroj ISIN, ÚZIS ČR
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Stavební práce v nemocnici
V září byly dokončeny stavební práce souvisejí-
cí s rozšířením chirurgických ambulancí o zá-
krokový sál. Dále byla na interním oddělení vy-
budována nová recepce, na které se pacienti při
příchodu nahlásí. Tato recepce slouží ke třídě-
ní pacientů do jednotlivých ambulancí. Od po-
loviny září probíhá rekonstrukce hlavního
vchodu nemocnice. Další plánovaná akce spo-
jená s humanizací prostor jablonecké nemoc-
nice je revitalizace vyšetřovny na oddělení re-
habilitace a fyzikální medicíny. 

Revitalizace v ambulantní části 
rehabilitace a fyzikální medicíny
Jablonecká nemocnice postupně rekonstruuje
prostory rehabilitace a fyzikální medicíny. Na
lůžkovém oddělení se postupně revitalizují jed-
notlivé pokoje. V ambulantní části prošla re-
konstrukcí například vodoléčba, ergoterapie či
denní místnost pro zaměstnance. Další rekon-

strukce bude probíhat na začátku října a potrvá
přibližně 3 týdny. Stavební práce se týkají jedné
z vyšetřoven. Provoz rehabilitační ambulance
i fyzioterapie bude s drobnými omezeními po
celou dobu zajištěn. Za zvýšený hluk a praš-
nost, které budou s tímto spojeny, se pacientům
i návštěvníkům předem omlouváme a děkuje-
me za pochopení a vstřícnost.

COVID-19 pravidla a opatření
I nadále platí v nemocnici řada preventivních
opatření a pravidel, za jejichž dodržování děku-
jeme. Prosíme tímto pacienty i návštěvníky, aby
sledovali webové stránky nemocnice, na kte-
rých jsou vždy aktuální informace.

Výtěžek ze sbírky Kapka naděje
Přes osmnáct tisíc korun vynesla pro dětské od-
dělení naší nemocnice veřejná sbírka O kapku
lepší den. Z výtěžku sbírky pořizuje Kapka na-
děje vybavení na dětská oddělení dle potřeb ne-

mocnic. „Letos jsme na oddělení pediatrie poří-
dili novou infuzní pumpu,“ informovala o vyu-
žití příspěvku vrchní sestra dětského oddělení
Jana Jírů. Sbírka však tímto nekončí. Veřejnost
může i nadále přispět do pokladniček, které
jsou umístěné v nemocniční lékárně a na lůž-
kové části pediatrického oddělení. (jv)

■ Aktuality z nemocnice

Foto Jana Válková

Nová topná sezona přináší v JE novinky
Zároveň s ochlazením na začátku nového
školního roku začala Jablonecká energetic-
ká topit odběratelům, kteří si zažádali. 

„Zejména se jedná o školy, školky nebo domo-
vy pro seniory,“ říká za Jabloneckou energetic-
kou její ředitel Boris Pospíšil. K plošnému za-
hájení topné sezony dochází až po naplnění
podmínek vyhlášky, tzn. když průměrná denní
teplota venkovního vzduchu v příslušném mís-
tě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech
po sobě následujících a podle vývoje počasí nel-
ze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro
následující den. Tato situace nastala pravděpo-
dobně koncem září, po uzávěrce tohoto vydání.

Do konce roku společnost postupně ve spolu-
práci s ČEZ Energo uvede do provozu kogene-
rační jednotky, což povede k optimalizaci pro-
vozu soustavy a dlouhodobé stabilizaci ceny
tepla. Kogenerační technologie byla nainstalo-
vaná během léta ve zdrojích v ulicích Boženy
Němcové, Josefa Hory, Březové a Liberecké. 

„U zdroje v Březové ulici došlo spolu s mon-
táží kogenerace také k navýšení komínu. Je ny-
ní nejen o 8 m vyšší, ale i pohledově příjemněj-
ší, a hlavně už bez negativních vjemů pro oby-
vatele okolních domů, kterým občas šla kouřo-
vá vlečka přímo do oken,“ vysvětluje Pospíšil
a dodává, že společnost tak splnila slib daný
městem. 

Nový software přinese úsporu
Kromě uvádění kogeneračních jednotek do
provozu městská teplárenská společnost při-
chází se službou energetického managementu.
Jedná se o software, který vyhodnocuje vytápě-
ní objektů porovnáváním jednotlivých období
a upozorňuje na abnormální spotřeby. Pro zá-
kazníky může nový software, který se bude nej-
prve testovat na vybraných objektech ve vlast-
nictví města, znamenat nižší odběr a s tím sou-
visející úsporu na platbě za teplo. 

Dále společnost začne pracovat s tzv. predik-
tivní regulací distribuce tepla, která může při-
nést úsporu při rozvodu tepelné energie. „Pod
prediktivní regulací si můžeme představit urči-
tou formu umělé inteligence, která pracuje
s velkým množstvím dat z koncových odběr-
ných míst z aktuálního i minulých období, a do

jisté míry předvídá možný vývoj potřeby tepla,
nastavuje optimální výrobu a distribuci a celý
proces je schopna řídit komplexněji než člo-
věk,“ vysvětluje Boris Pospíšil. Cílem obou ře-
šení je samozřejmě topit co nejefektivněji a pro
odběratele ekonomicky co nejvýhodněji.

JE sídlí na nové adrese
Společnost Jablonecká energetická také opouští
teplárenský areál Brandlu. Vedení společnosti
a administrativa se v prvním zářijovém týdnu
přestěhovaly do nového sídla v ulici U Rybníka
2402/5. Dispečink a údržba pak našly zázemí
v bývalém výměníku v ulici Vysoká. 

(mho)

Dispečink. Foto archiv Jablonecká energetická
Nové sídlo v ulici U Rybníka. 

Foto archiv Jablonecká energetická

Setkání se zpívajícím právníkem i Medobraní
Již 20 let se na přelomu září a října jablonečtí
senioři setkávají na kulturních akcích, které
pro ně připravuje statutární město Jablonec
nad Nisou spolu s Centrem sociálních služeb. 

Letošní nabídka programu potěší určitě milov-
níky historek ze soudních přelíčení, které do
hudební podoby převádí Ivo Jahelka. Společně
s ANTIKVARTETEM Dušana Vančury a s Jiřím
Holoubkem zpříjemní úterní odpoledne 29. zá-
ří v kině Junior. Původně plánovaný pořad
s Václavem Větvičkou, který je znám z vysílání
Českého rozhlasu Dvojka nebo z Receptáře, je-
ho aktér zrušil.

První říjnový den senioři pojedou na výlet, je-
hož cíl je zatím překvapením, ale bude jako

vždy zajímavý a inspirující. Setkání seniorů vy-
vrcholí v pátek tanečním odpolednem s ná-
zvem Medobraní, které proběhne v sále Hotelu
Praha. Ty správné struny k tanci v těle naladí
a k poslechu zahraje Swingový orchestr Vladi-
míra Vláška.

29. 9. /úterý/ 15.00 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ
IVO JAHELKA a ANTIKVATET 
DUŠANA VANČURY
Kino Junior, vstupenky v pokladně Eurocentra.
Vstup volný – kapacita omezená.

1. 10. /čtvrtek/ 8.30 hodin
VÝLET SENIORŮ
Cíl a rozpis zastávek bude upřesněn na webu

města. Registrace od 17. září od 8.30 hodin na
tel. č. 728 616 492. Kapacita omezená.

2. 10. /pátek/ 15.00 hodin
MEDOBRANÍ
K tanci a poslechu hraje Swingový orchestr
Vladimíra Vláška. Registrace od 18. září od 8.30
hodin na tel. č. 728 616 492. Vstup volný – ka-
pacita omezená.

Sledujte prosím aktuální vývoj opatření ohled-
ně epidemiologické situace na území České re-
publiky. Aktuální informace o konání Setkání
seniorů budou uvedeny na webových strán-
kách města.

(lk)
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■ Obrazem: Noční betonáž MÚK Rádelský mlýn

MÚK Rádelský mlýn na silnici I/35 prošel 15. září v noci dalším důležitým, stavebním krokem. Vzhledem ke snaze o co nejmenší omezení
dopravy v oblasti stavby byla provedena betonáž mostovky v nočních hodinách. Stavba mimoúrovňového křížení o délce 1224 m probíhá podle harmonogramu s tím,
že předpokládané zpuštění provozu je již v příštím roce. Celková cena stavby bez DPH činí 408 408 000 Kč. Foto archiv ŘSD

Opravenou hráz otevřou na konci října
Povodí Labe v loňském září zahájilo opravy
hráze vodní nádrže Mšeno. Oprava koruny
hráze spěje do svého vrcholu a do konce říj-
na by měla firma Eurovia, která práce pro-
vádí, stavbu dokončit a hráz opět otevřít ve-
řejnosti.

Stavební práce na hrázi jablonecké přehrady
byly plánovány od července, ale nakonec zača-
ly až v září. „Práce byly posunuty z důvodu let-
ní sezony na přehradě a ty dva měsíce chybí, ji-
nak už by bylo vše hotové. Na druhé straně je

pravda, že vše jde podle harmonogramu a ter-
mín zprovoznění bude dodržen, možná i o ně-
kolik dnů dříve,“ říká hrázný Jiří Chmelař.

Opravy koruny hráze dělá pro Povodí Labe
firma Eurovia. „Postupně se vyměnilo zábradlí,
udělaly se nové izolace, předláždila se cesta
i římsy, které byly sešikmené a hrozilo jejich
vypadnutí,“ nastiňuje práce hrázný.

Postup prací nebyl snadný, koruna se musela
až do zdiva celá rozebrat a na zdivo následně
nalít betonové pásy, odizolovat a vytvořit odvod-
ňovací kanálky. Dříve byly pouze čtyři, dnes jich

z hráze kouká 15. Poté se položila nová dlažba,
repasovaly se sloupky zábradlí a všechny trub-
ky jsou z nového pozinku,“ uvádí Chmelař. 

Ve finální části umístí technické služby sloupy
veřejného osvětlení tak, aby v listopadu mohli
Jablonečané opět po hrázi chodit. „Víme, že to je
oblíbená spojnice mezi Mšenem a Šumavou,
a jsme rádi, že občané byli po celou dobu trvání
stavby velmi shovívaví,“ uzavírá Jiří Chmelař.

Za stavební práce na hrázi jablonecké pře-
hrady zaplatilo Povodí Labe téměř 20 milionů
korun. (end)

Květiny a svíčky na hlavním hřbitově 
patří jen na kamenné podium
V průběhu léta pracoval odbor technický na
úpravě rozptylové loučky na jabloneckém
hlavním hřbitově. Nákladem 1,6 mil. korun
jsou opravené kamenné prvky i zeleň. Louč-
ka bude veřejnosti přístupná od 16. září. 

„Obnovené jsou kamenné žulové obklady piet-
ního místa a kompletně nové jsou vydlážděné
chodníčky. Celá rekonstrukce, kterou provádě-
ly Technické služby Jablonec, přišla město na
1,59 mil. korun,“ říká ekonomický náměstek
Jablonce nad Nisou Milan Kouřil. 

Kromě kamenných částí prošel revitalizací
také samotný trávník. „Ten byl plný mechu, kte-
rý bylo třeba odstranit, louku pokrýt čerstvou

hlínou a znovu osít travním semenem. Upozor-
ňujeme občany, že na loučku je zakázáno po-
kládat svíčky, které trávník vypalují, a také kvě-
tiny, jelikož jejich postupná hniloba trávník ničí,“
upozorňuje Dana Försterová z oddělení správy
veřejné zeleně. Pro květiny jsou určené speciál-
ní kamenné bloky s otvory, do kterých je mož-
né vkládat živé květiny. Bloky stejně jako lavice
z umělého kamene pro umístění svíček jsou na
obnoveném kamenném podiu. Nikde jinde se
svíčky, ani květiny, pokládat nesmí, poněvadž
by mohly být příčinou požáru. Na dokončení
čeká ještě úprava živého plotu z tújí, plánované
je kácení a náhradní výsadba. 

(jn)

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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V říjnu budou čtyři svozy bioodpadu
S příchodem podzimu a s prvními opadaný-
mi listy stromů začíná řada z nás s úklidem
a přípravou svých zahrad a zahrádek na zi-
mu. Statutární město Jablonec nad Nisou
proto nachystalo v měsíci říjnu hned čtyři
svozy bioodpadu. Uskuteční se v sobotu 3.,
17., 24. a 31. října. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na 10 místech dle níže uvedeného rozpisu. 
Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude zde možné odložit bioodpad ži-
vočišného původu. „Prosíme občany, kteří při-
vezou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem. Dále upozorňujeme, že je zakázáno od-
kládat odpad vedle kontejnerů,“ upozorňuje
Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné ze-
leně.

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu na sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského)
pro občany města zdarma. 

Na listopad jsou nachystané další dva svozy
bioodpadu. O nich vás budeme informovat
v příštím čísle měsíčníku.

Svoz bioodpadu 3. 10. 2020
kontejner od–do

Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Žítkova × Panenská 9.30–12.00
V Nivách × Na Mýtině 10.00–12.40
Jindřichovská × Na Pláni (u garáží)

10.30–13.20
U Zahrádek × Vedlejší 11.00–14.00
Na Hranici (u zahrádek) 11.40–14.25
Lesní stezka × Kokonínská 12.20–14.50

U Zastávky (u kontejnerů na tříděný odpad)
13.00–15.15

Korejská (u kontejnerů na tříděný odpad)
13.40–15.40

Arbesova u ZŠ 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 17. 10. 2020
kontejner od–do

Arbesova (otočka autobusu) 9.00–11.20
Vrchlického sady 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Lovecká × Sokolí 10.30–13.20
Turistická × Severní 11.00–14.00
Horní ul. (otočka autobusu) 11.40–14.25
Ještědská × Pasířská 12.20–14.50
Jindřichovská (u parku) 13.00–15.15
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.40–15.40
Blanická × Venušina 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 24. 10. 2020
kontejner od–do

Panenská × Družstevní 9.00–11.20
Lesní × Liliová 9.30–12.00
Lučanská (u parku) 10.00–12.40
Žitná (u heliportu) 10.30–13.20
Maxe Švabinského (u kontejnerů)

11.00–14.00
Ke Starému buku × Turistická 11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
V Luzích × Krátká 13.00–15.15
Arbesova × Sněhová 13.40–15.40
Stará Osada (u kontejnerů) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 31. 10. 2020
kontejner od–do

Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Dlouhá × Lesní stezka 9.30–12.00
V Nivách × Na Výsluní 10.00–12.40
Žítkova × U Srnčího dolu 10.30–13.20
Sportovní × K Rybárně 11.00–14.00
Dělnická × Na Svahu 11.40–14.25
Korálková (u kontejnerů) 12.20–14.50
Zlatá × Skelná 13.00–15.15
U Rybníka (před č. 5) 13.40–15.40
Vedlejší × U Zahrádek 14.20–16.00

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

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 31. října proběhne již tradiční svoz
nebezpečného odpadu. Sběr bude prováděn
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu v různých lokalitách
města. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade vel-
ký důraz na bezpečné nakládání při manipula-
ci a následné přepravě, již současně nebude
zajišťován sběr a svoz použitého elektrozaří-
zení, svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií.
Tyto vysloužilé výrobky je možné odevzdat ve
sběrných dvorech ve Smetanově, v Dalešické
a v Belgické ul.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, tzn. z domácností, nebude
přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bude
vyžadována identifikace jednotlivých odpadů.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad
z domácností, předpokládá se originální obal
výrobce, podle kterého může být odpad jasně
identifikován. Bez označení není svozová firma
oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambu-
lantního svozu převzít (s výjimkou motorového
oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců,
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motoro-
vé oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), ole-
jové filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě
výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijí-
mány odpady stavebního charakteru – eternit,
azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu
8.00–8.15 Sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 Sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S.K.Neumanna

9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na separ
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul.

Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské zbrojnice

Ilustrační foto Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Hlasujte pro jablonecký krystal 
Nominace na Stavbu roku 2020 byly vyhlá-
šené 10. září. Do finále postoupilo 24 staveb,
mezi nimi také skleněná přístavba jablone-
ckého Muzea skla a bižuterie (MSB)
v Jablonci nad Nisou. Pro muzejní krystal
může veřejnost hlasovat až do 14. října. 

Autorem architektonického návrhu je pražské
studio Hlaváček-architekti, které s ním zvítězilo
ve vyzvané architektonické soutěži v roce 2014.

Realizaci zajistila Energie stavební a báňská
Kladno a vyšla na 55 milionů korun. Od května
je krystal otevřený pro veřejnost, která si zde
může prohlédnout výstavu svítidel, v příštím
roce v něm bude otevřena také stálá expozice
vánočních ozdob.

„Skleněný krystal je splněním našeho dlou-
hého snu,“ uvedla na nominačním večeru v Ná-
rodním technickém muzeu ředitelka MSB
Milada Valečková. Kdo z nominovaných nako-

nec získá hlavní trofej, se ukáže 15. října, kdy
proběhne v Betlémské kapli slavnostní vyhlá-
šení vítězů. Až do 14. října ale probíhá hlasová-
ní veřejnosti na stránkách projektu Stavba roku
www.stavbaroku.cz.

Kromě jabloneckého krystalu hájí barvy
Libereckého kraje například nové sídlo společ-
nosti Lasvit v Novém Boru nebo knihovna
v Hrádku nad Nisou. 

(red)

Foto Johana Antošová Foto Johana Antošová

DOD primátora města
Dny otevřených dveří primátora Jiřího Če-
řovského pokračují i po letních školních
prázdninách. Vymezena pro ně je každá
první středa v měsíci. Objednat si termín lze
telefonicky či elektronicky prostřednictvím
sekretariátu primátora.

V září se primátor osobně sešel s občany při pro-
jednávání neutěšené dopravní situace v ulici Na
Úbočí v souvislosti s krajskou stavbou nové okruž-

ní křižovatky Ostrý roh, projednával také aktuální
dění v městském Tyršově parku či narovnání
majetkoprávních vztahů související s platným
vytyčením hranic pozemků v Kokoníně. Jedna
schůzka se týkala také aktuálně probíhajících
stavebních prací při rekonstrukci ulice V Aleji.

Započatou tradici hodlá primátor zachovat
i nadále, přesto obyvatelům města připomíná,
že v Jablonci nad Nisou byly ve všech částech
města zřízeny osadní výbory, na které je mož-

no se s podobnými problémy také obracet.
Přehled jednotlivých osadních výborů včetně
kontaktů je zveřejněn na oficiálních webových
stránkách města.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského
sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. 

Setkání s občany letos v netradičních
podzimních termínech
Obvyklý jarní cyklus setkávání vedení města
s občany v jednotlivých městských částech
musel být vzhledem k mimořádným opatře-
ním vyhlášeným v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru v letošním roce přesunut až na
podzim. Naplánován je na období od 13. říj-
na do 12. listopadu. Všechna setkání se ode-
hrají dle platných hygienických opatření, to
znamená účastníci musí mít roušky. 

„Přesný rozpis jednotlivých setkání najdete
v příloze na str. 26 tohoto vydání Jabloneckého
měsíčníku. Začínáme v úterý 13. října v malém
sále Eurocentra, poslední setkání se odehraje
ve čtvrtek 12. listopadu v jídelně Základní ško-
ly v Rýnovicích. Začátky jsou, jak je zvykem,
vždy v 17 hodin,“ říká nový moderátor setkání
s občany Jan Štol. 

Na dotazy přítomných budou odpovídat čelní
představitelé města včetně primátora, odborní
pracovníci magistrátu, přítomni budou také zá-
stupci osadních výborů. 

„Vzhledem k aktuální situaci spojené se šíře-
ním koronaviru COVID-19 a platným vládním
opatřením upozorňujeme občany, že pro účast
na setkání platí povinnost mít ochranné pro-
středky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou re-
spirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
podobné prostředky, které brání šíření kapének
ve vnitřních prostorách budov,“ připomíná Štol
a dodává: „Apelujeme proto na zodpovědnost
všech občanů, neboť ochrana zdraví nás všech
je nesmírně důležitá. Stejně cenná je pro město
též vzájemná plodná diskuze s jeho obyvateli,
a proto jsou všichni zainteresovaní připraveni
i v současné nelehké době tradiční cyklus
zvládnout a absolvovat.“

(red)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského
sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. 

Ilustrační foto 
Jiří Endler
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■ Obrazem: Poprvé ve škole

V pěti jabloneckých základních školách zahájili nový školní rok představitelé statutárního města Jablonec nad Nisou. Primátor Jiří Če-
řovský uvítal děti hned ve dvou školách, a to v Pivovarské a v Liberecké ulici. David Mánek zahájil školní rok v první třídě v ZŠ Sokolí a Petr Roubíček v ZŠ Mozartova,
Milan Kouřil otevíral školní rok s prvňáčky v ZŠ Pasířská. Všichni politici přáli školákům i pedagogům klidný školní rok s tím, aby se neopakoval nouzový stav před
prázdninami. Foto Jana Fričová, Radka Baloghová, Pavla Paduchová a Jan Štol.

Porovnávání zkušeností s Jihlavou
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský společně
s pracovníky oddělení správy veřejné zeleně
a zástupci veřejnosti navštívil statutární
město Jihlava. Cílem pracovní návštěvy byla
výměna zkušeností v péči o městskou zeleň,
zakládání květných luk a letničkových zá-
honů. 

„Myslím, že podobná setkání, při nichž si města
vyměňují své zkušenosti, jsou velmi přínosná.
Voda a její zadržování v krajině je v současné
době velké a důležité téma, a i to bylo předmě-
tem našeho jednání. Prvotní myšlenka, proč jet
právě do Jihlavy na pracovní cestu, však vzešla
z iniciativy jabloneckých občanů ke změně
způsobu a četnosti sečí městské zeleně,“ říká
primátor Čeřovský.

Jihlavský odbor životního prostředí, respekti-
ve oddělení služeb v životním prostředí začal
s mozaikovým způsobem sečí a zakládáním
květných luk zhruba před deseti lety. „Začali
jsme to zkoušet a pochopitelně jsme se setká-
vali i s negativními ohlasy občanů, že máme
louky nedbale posečené, nedodělané. Vždy tr-
pělivě vysvětlujeme, že jde o mozaikové seče,
kdy se kusy luk vysekávají v oblých výsečích
a kusy, které právě kvetou, jsou ponechány ne-
posečené. I u nás však platí, že většina Jihla-

vanů preferuje anglické trávníky,“ vysvětluje
vedoucí oddělení Martina Gregorová. Seče mo-
zaikovým způsobem provádí Jihlava na lou-
kách v okrajových částech města, nebo seká
pás trávy u cyklostezky, zbytek louky nechává
růst, či pás mezi komunikací a rodinnými do-
my. „Změnou způsobu seče jsme zaznamenali
větší množství drobných ptáků, hmyzu i hlo-
davců,“ dodává. 

Ve městě jsou také tři květné louky. „Ty zaklá-
dáme na místech třeba po stavbě nebo na dlou-
ho nevyužívaných, zanedbaných, po terénních
úpravách. Je třeba se ovšem připravit na to, že
první dva roky jsou takové louky opravdu ne-

vzhledné, jsou řídké a bez květů. Rozhodně
však není dobré měnit už existující trávník na
květnou louku,“ upozorňuje Gregorová s tím,
že k takto upraveným plochám se občané vy-
jadřují vesměs kladně. Další možností jsou také
letničkové záhony, které je však nutné obehnat
plůtky, aby po zaseté ploše neběhaly děti nebo
na ně nevjížděla auta. 

Stejně jako v Jablonci se však také v Jihlavě
potýkají se stížnostmi na malou četnost sečí,
kdy si obyvatelé stěžují, že plochy zarostlé vy-
sokou travou jsou plné alergenů a klíšťat, jsou
znečištěné exkrementy, které z vysoké trávy
majitelé psů nevybírají. V Jablonci nad Nisou
na základě návrhu OV Mšeno a v rámci projek-
tu plánování udržitelného rozvoje MA21 byla
letos vynechána jedna seč na louce u mšenské-
ho Kauflandu. Počítá se s tím, že nová květná
louka bude založená v příštím roce ve Mšen-
ském parku.

(jn)

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitel-
ného rozvoje je spolufinancován z EU z Evropského sociál-
ního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Ilustrační foto

Výběrové řízení na malé byty 
pro seniory

Výběrové řízení na tři byty pro seniory vyhlá-
silo statutární město Jablonec nad Nisou. Jde
o opravené malometrážní byty – garsoniéry
a 1+1, v nichž je nájemné stanovené na část-
ku 55,48 Kč/m2. 

Byty o velikosti 42, 27 a 30 m2 jsou ve Mšeně
v ulici B. Němcové a v kokonínské ulici Slunná.
„Byty prošly drobnými opravami, které vyšly
město na zhruba 20 tisíc korun, měsíční ná-
jemné je stanovené ve výši 55,48 Kč/m2 a jako
jistota se skládá jeho trojnásobek,“ vysvětluje
Jana Jodasová z oddělení správy bytových ob-
jektů.

Zájemci si mohou podat žádost o pronájem
bytu na jablonecký magistrát nejpozději do 30.
září. „Formulář žádosti obdrží při prohlídkách
jednotlivých bytů, na které je nutné se předem
telefonicky objednat,“ dodává Jodasová. 

Bližší informace jsou na úřední desce magis-
trátu nebo přímo na oddělení správy bytových
objektů. (jn)

■ Zprávy z magistrátu
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Schůzka 
s architektem
Od října se budou moci Jablone-
čané poradit s městským architek-
tem Davidem Pavlištou. Ten bude
mít pravidelný úřední den pro ve-
řejnost každé první pondělí v mě-
síci počínaje 5. říjnem v rozsahu
úředních hodin magistrátu. K ar-
chitektovi je třeba se objednat
u Zuzany Radušovské (č. dv. 309,
3. patro radnice, tel. 483 357 161,
radusovska@mestojablonec.cz).
Městského architekta naleznete ve
2. patře radnici v kanceláři č. 222.

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou zve všechny
občany na Vzpomínku na zesnulé.
Pietní shromáždění se uskuteční
v neděli 1. listopadu ve 14 hodin
na rozptylové loučce Městského
hřbitova v Jablonci.

Ocenění dárců
V obřadní síni magistrátu města
Jablonce se ve středu 21. října 2020

uskuteční slavnostní poděkování
bezpříspěvkovým dárcům krve
a předání pamětních medailí za 40
a 80 odběrů krve bez nároku na fi-
nanční ohodnocení. 

Centrum Kašpar zve
na šicí workshop 
Centrum Kašpar každý rok vyzývá
k ušití tašek, kabelek, vaků, sáčků
nebo batůžků. Loni se sešlo více
jak 840 originálních kousků. Taš-
ky se zpeněží na benefiční akci
Ušij tašku a zaměstnej člověka dne
28. 11. 2020 v Oblastní galerii Lázně
v Liberci. Výtěžek pomůže dalším
lidem na cestě k dobré práci. Ušít
tašku a poslat ji do Centra Kašpar
může každý do 15. 11. 2020. 

V rámci benefice pořádá Centrum
Kašpar šicí workshop pod vede-
ním zkušené švadleny. Jste začá-
tečníci a chcete se naučit šít? Nebo
už šijete a uvítáte tipy a triky na
vylepšení vaší techniky? Přijďte na
workshop, naučte se šít a pomá-
hejte s námi. 

Srdečně vás zveme na šicí
workshop, který se koná v úterý
20. 10. od 16 hodin a ve středu
21. 10. od 10 hodin v Centru Kaš-
par v ulici Dvorská 9 v Jablonci.
Neváhejte si u nás své místo u šicí-
ho stroje zarezervovat na e-mailu:
michaela.nemcova@centrum-kas-
par.cz. Workshop je zdarma. Při-
praveny jsou šicí stroje, krásné lát-
ky i občerstvení. 

Free Time Activities 
rozšiřuje kroužek
Z důvodu velkého zájmu o vše-
sportovní kroužek Sportík, který je
určen pro kluky a holky od 6 do 12
let, otevírá zapsaný spolek Free
Time Activities nový čtvrteční ter-
mín. Lekce probíhají od 23. 9. od
16 do 17 hod v tělocvičně ZŠ Šu-
mava. 

Bližší informace na webu
www.radimstryncl.cz nebo na tel.
777 634 221.

Lidmila Bednářová: Čísla, ta jsem měla ráda
Další stoletou Jablonečanku navštívil s květinou
a blahopřáním primátor Jiří Čeřovský. Lidmila
Bednářová sice slavila sté narozeniny už 29. červ-
na, ale epidemiologická opatření bránila dřívější
možnosti osobní gratulace.

Usměvavá dáma, která bývala účetní a život
prožila v Jabloneckých Pasekách, přivítala pri-
mátora Jiřího Čeřovského v zahradě Domova
pro seniory U přehrady. „Ty roky strašně letí,“
svěřila se Lidmila Bednářová a přijala od primá-
tora kytici a dárkový balíček. Zavzpomínala na
svůj život v Jabloneckých Pasekách, na to, jak ji
bavila práce účetní, i na své dětství v Kadani. 

Návštěva primátora v jabloneckém Domově se-
niorů U přehrady probíhala s dodržováním
hygienických opatření, přesto to bylo velmi milé
setkání. „Je to prostě obdivuhodné, tolik let, a tak
čilá mysl. Nezbývá nic jiného, než přát opravdu
hodně zdraví,“ konstatoval primátor Čeřovský. (jn)

Běh pro Paměť 
národa vynesl 
20 tisíc
V sobotu 12. září uspořádali jablo-
nečtí sokolové v Tyršových sadech
poprvé Běh pro Paměť národa.
Smyslem již 5. celonárodní sbírky
bylo podpořit dokumentování pří-
běhů 20. století. „Běželo se proto,
abychom nezapomněli na všech-
ny ty, kteří se v minulosti zacho-
vali statečně a jsou pro nás inspi-
rací. Běh na pět, deset a 1 kilome-
tr byl věnován politickým vězňům,
válečným veteránům, skautům, so-
kolům, obětem nacismu i komu-
nismu, zkrátka těm, kteří to ne-
vzdali,“ říká Jitka Skalická z jab-
loneckého Sokola. Běhu se zúčast-
nila stovka účastníků a do sbírky
pro Paměť národa přibylo téměř
20 tisíc korun. Trasa vedla neob-
vykle parkem i sokolovnou a ná-
zorně ukázala, že je možné, aby se
i Tyršovy sady staly součástí dění
ve městě. 

„Ve čtvrtek 8. října si budeme
připomínat Památný den sokol-
stva a na všechny sokolské hrdiny
v ten den vzpomeneme při Noci
sokolských světel. Také bychom
rádi pohybem oslavili vznik naší
republiky, a tak 28. října uspořá-
dáme Sokolský běh republiky.
Doufáme, že tentokrát nejen
v parku, ale i ve městě,“ uzavírá
Skalická. 

Vzdělávání a cesta
k novému 
zaměstnání
Dělat smysluplnou práci, vzdělá-
vat, pomáhat najít práci těm, kteří
chtějí pomoci. O to se zasloužil
projekt 3K pro praxi financovaný
z Evropského sociálního fondu
realizovaný Sdružením TULIPAN,
z. s., a vzdělávací a poradenskou
společností AABYSS, s. r. o. Ten
během dvou a půl let pomohl více
jak stovce osob z Libereckého
kraje. Na podzim na něj naváže
projekt 3K pro praxi II, který se
opět zaměří na osoby se zdravot-
ním znevýhodněním, na rodiče
vracející se po rodičovské dovole-
né do práce a na nezaměstnané
osoby starší 50 let. 

Pro každého účastníka je při-
praveno individuální kariérové
poradenství, motivační kurzy cíle-
né na orientaci na trhu práce, kur-
zy digitální gramotnosti, pracovní
diagnostika a tréninky pracovní-
ho uplatnění, doprovodné sociální
činnosti jako je arteterapie, muzi-
koterapie a další. Pro účastníky
z řad rodičů je zajištěno hlídání
dětí po dobu účasti na projekto-
vých aktivitách. 

Zájemci se mohou podívat na
webové stránky projektu https://
www.3kpropraxi.cz/. Nové termí-
ny kurzů začínají již na přelomu
září a října. Projekt je financovaný
z Evropského sociálního fondu,
pro účastníky jsou veškeré aktivi-
ty zdarma.

Nadace JABLOTRON ve středu 9. září vy-
hlásila Bezva učitelku, za kterou vybrala
Danu Brouzdovou ze ZŠ Liberecká
v Jablonci nad Nisou. Ocenění a šek na
50 000 Kč Bezva učitelce předali zá-
stupci nadace před žáky ve škole. Foto
Jiří Endler

Štafety děvčat (Štanclová, Novotná,
Rappová a Kadavá) a chlapců (Papou-
šek, Osoba, Randák a Princ), LIAZ Jab-
lonec na MČR v Ostravě obhájily loň-
ské zlato. Kluci také vytvořili nový od-
dílový národní rekord. Foto Gabriela
Štanclová

V pátek 17. a v sobotu 18. září se ko-
naly Jablonecké podzimní slavnosti,
kromě tradičních stánků byl připraven
kulturní program, na kterém vystoupily
místní soubory, divadelníci a písničká-
ři. Ozdobou byl koncert Anny K. Foto
Jiří Endler

Foto Jana Fričová

Foto archiv Centrum Kašpar
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Stav jabloneckého rozpočtu po prvním 
pololetí roku 2020
Ke konci prvního pololetí roku 2020 tvořily struk-
turu portfolia statutárního města Jablonec nad
Nisou z 96 % dluhopisy a ze čtyř procent instru-
menty peněžního trhu. V současné době město
preferuje krátkodobou splatnost instrumentů. 

„Stav portfolia k 30. 6. představoval částku 31,5
mil. korun a jeho výnosnost za 1. pololetí roku 2020
přesahuje 740 tisíc korun,“ říká ekonomický ná-
městek Milan Kouřil s tím, že první čtvrtletí ovliv-
ňovala od března koronavirová pandemie. „Tehdy se
hodnota portfolia snížila o něco málo přes jeden mi-
lion korun. Ve druhém čtvrtletí jsme však zazname-
nali nárůst. Aktuálně v procentním vyjádření se jed-
ná celkem o zisk 2,76 % za pololetí,“ uzavírá náměs-
tek Kouřil. 

Stav příjmů a výdajů za 1. pololetí
V prvním pololetí roku 2020 byly městské příjmy
ve výši 492 mil. korun a výdaje ve výši 508 mil.
korun. Výdaje tak přesáhly příjmy o víc jak 16,6
mil. korun. 

„Příjmy města byly v prvním pololetí roku 2020
splněné ze 46 %, příznivý vývoj v plnění příjmů lze
zaznamenat pouze u daně z nemovitostí, poplatků
ze psů, za užívání veřejného prostranství a daně
z hazardních her,“ vysvětluje náměstek Kouřil, při-
čemž v kapitole příjmů se podle něj začíná projevo-
vat propad v daňových příjmech kvůli koronavirové
krizi. 

Více jak padesátiprocentní plnění vykazují příjmy
nedaňové, nejvyšší položkou této třídy příjmů jsou
ty z pronájmů pozemků, budov, bytů, nebytových
prostor včetně služeb apod. včetně příjmů za svoz
a likvidaci komunálního odpadu. Kapitálové příjmy
z prodeje pozemků a objektů jsou plněny ve výši
161 %, dotace z více jak 56 %.

„Výdaje odpovídají předem schválenému plánu
a za první pololetí byly vyčerpány ze 41,7 %, při-
čemž běžné jsou vyčerpané téměř ze 40 %, kapitálo-
vé dosahují téměř 50 %. Do kapitálových výdajů pat-
ří výdaje odboru rozvoje, např. pavilon intenzivní
medicíny – navazující investice za 42 mil. korun, do-
pravní terminál 4,6 mil. korun, MŠ Arbesova –
16,7 mil. Kč, ZŠ Kokonín – 12,5 mil. Kč, Judo aréna –
15,6 mil. Kč, dešťová kanalizace centrum 11,2 mil. Kč,“
jmenuje Milan Kouřil.

Detailní informace o hospodaření města jsou uve-
deny v rozklikávacím rozpočtu na webu města na
https://rozpocet.mestojablonec.cz/greportviewer/.

Plavecký bazén potřebuje novou 
vzduchotechniku
Zastupitelé rozhodli o záměru, že v roce 2021
město zrekonstruuje vzduchotechniku plavecké-
ho bazénu. Zastupitelé také schválili záměr, zařa-
dit do příštího městského rozpočtu na tuto akci
26 mil. korun. 

Vzduchotechnika plaveckého bazénu je z 80. let
20. století, část je z let 2000–2001. „Už v letech 2018-
2019 nechal tehdejší odbor správy majetku vypra-
covat projektovou dokumentaci na rekonstrukci
vzduchotechniky. Ta se však uskutečnila jen zčásti.
Rekonstrukcí prošla střecha bazénu a projekt měl
pokračovat II. etapou, a to právě výměnou vzducho-
techniky, která je v havarijním stavu a její výměna
je nezbytná,“ vysvětluje náměstek Milan Kouřil.

Nová vzduchotechnika, pokud bude realizována,
přispěje ke snížení spotřeby energie a tím k úspoře
finančních prostředků. Bude kompatibilní se systé-
mem měření a regulace a zařízení bude bohatší ta-
ké o funkci rekuperace, odvlhčování a ohřevu.

Město podpoří Ski Klub Jablonec jedním 
milionem korun
Město podpoří projekt Ski Klubu Jablonec n. N.,
z. s., na rozšíření zázemí a provozní kapacity
sportovního areálu a poskytne mu účelovou in-
vestiční dotaci přesahující jeden milion korun. 

Na investiční projekt rozšíření areálu získal Ski
Klub loni dotaci Ministerstva školství mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT) přesahující pět milionů korun.
„Celkové náklady realizace byly 7,2 mil. Kč a rozdíl
Ski Klub uhradil částečně ze svých zdrojů a z dvou-
milionové zápůjčky od města,“ vysvětluje primátor
Jiří Čeřovský a dodává: „Zastupitelé rozhodli pod-
pořit investiční projekt spolku formou investiční do-
tace rovnající se částce 1 079 600 Kč.“

Dotace z rozpočtu města bude započtena proti
splátkám dvoumilionové zápůjčky, jež byla splatná
do konce září tohoto roku. 

Díky tomu kroku spolek uhradí městu 920 400 ko-
run rozložených do pěti splátek s konečným termí-
nem do 30. 9. 2024. 

(jn)

■ Aktuálně
Jablonec je opět první 
V rámci Krajského setkání Svazu
měst a obcí ČR v Libereckém kraji
byly v pátek 4. září vyhlášeny také
výsledky srovnávacího výzkumu
Město pro byznys, který provádí
Týdeník Ekonom s podporou spo-
lečnosti Eurovia. První místo v Li-
bereckém kraji za statutární město
Jablonec nad Nisou převzal primá-
tor Jiří Čeřovský.

„Jablonec nad Nisou je ve srovná-
vacím výzkumu dlouhodobě úspěš-
ný, a to nejen v krajském hodnocení,
ale i v tom celorepublikovém, což mě
jako primátora pochopitelně těší.
V loňském roce nám byl udělen titul
Město pro byznys desetiletí,“ připo-
míná primátor Čeřovský, který už lo-
ni v listopadu poznamenal, že je to
skvělý úspěch, ale stále je co zlepšovat.
Průměrné umístění Jablonce nad
Nisou v letech 2009–2019 je 1,9. K sil-
ným stránkám Jablonce patří podpo-
ra webových stránek, počet podnika-
telů a stabilita krajiny.

Město pro byznys je srovnávací vý-
zkum, do kterého se města nepřihla-
šují, ale jsou hodnocená automaticky.
Cílem výzkumu je diskuzní platfor-
ma, jaké možnosti malého a střední-
ho podnikání nabízí samosprávy. Do
výzkumu je automaticky zapojených
205 měst s rozšířenou působností
a 22 městských částí Prahy. Město pro
byznys zahrnuje všechny oblasti, kte-
ré mají pro podnikatele a firmy stra-
tegický význam. (jn)

Kultura, p. o., začne 
pracovat od října
Jablonec nad Nisou bude mít od
1. října novou městskou společnost,
která vznikne sloučením společ-
ností Eurocentrum Jablonec nad
Nisou, s. r. o., a Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s. Ředi-
telem nové společnosti Kultura, p. o.,
bude Petr Vobořil. Město si od spoje-
ní obou společností slibuje mimo
jiné úsporu ve výši 4,7 mil. korun
na provozních dotacích.

Nově zřízená organizace bude mít
k 1. 10. 2020 pouze jednoho pracovní-
ka, a to statutárního zástupce. „Návrh
zřizovací listiny prošel připomínko-
váním odborů magistrátu, obou jed-
natelů stávajících společností i zá-
stupců společnosti poskytující daňové
poradenství, účetnictví a mzdy a ad-
vokátní kanceláře,“ konstatuje náměs-
tek David Mánek s tím, že v prosinci
budou zastupitelé na svém jednání
rozhodovat o majetku obou společ-
ností. 

Letošní provozní dotace pro Euro-
centrum činila 15,4 mil. Kč a pro
JKIC 12,2 mil. Kč, tedy celkem 27,6
mil. korun. „Na příští rok navrhuje-
me provozní dotaci ve výši 23,1 mil.
Kč, což znamená pro město úsporu
v nákladech ve výši 4,7 mil. Kč. Návrh
příspěvku na r. 2021 je hrubým odha-
dem, a to zejména ze dvou důvodů.
Prvním je jiný způsob konstrukce
platů zaměstnanců nové organizace,
kteří budou zařazení do platových
tříd a stupňů dle katalogu prací.
Druhým důvodem je obtížně odhad-
nutelná výše výnosů v souvislosti
s možnými dopady situace s COVID-
19,“ dodává Mánek. (jn)

Primátor Jiří Čeřovský s cenou Město pro byznys. Foto David Pavlát
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Do politiky jsem se nikdy moc nehrnul. Měl
jsem o ní své představy a ty se více méně do
puntíku naplnily. V roce 2014 mě oslovili lidé
z jabloneckého Hnutí ANO. Popravdě se mi vů-
bec nechtělo a trvalo mi ještě několik let, než
jsem se aktivněji zapojil. Angažoval jsem se až
ve chvíli, kdy jsem začal vidět do toho, co se
v Jablonci reálně děje, a začalo mi to vadit. Měl
jsem dojem, že má smysl zkusit s tím něco udě-
lat. Proč to skončilo jinak, než jsem si předsta-
voval, je věc jiná.

Často se mě lidé ptají, proč já a ANO. Nebylo
to až tak složité. Během podnikání jsem se set-
kával s projekty, které se nedaly dělat bez opo-
ry politických stran a některým firmám proto
tento systém nedával příliš možností uplatnění.
ANO se profilovalo směrem, který dával mož-
nost doufat, že by se zaběhlé modely mohly
změnit. Kromě toho to bylo hnutí, které nesmě-
řovalo aktivně ani doleva, ani doprava. Stálo ně-
kde ve středu, a to souznělo s mým smýšlením.
O tom, že stát nelze řídit jako firmu, už asi mlu-
vit nebudeme. Možná by to šlo, ale to bychom
nesměli mít politiky, ale poctivé správce, jejichž
jediným zájmem by musel být zájem o rozkvět
území, které spravují. Nicméně určité příměry
fungují. Pokud se na to dívám fokusem člověka,
který 24 let podniká a jenž toho musel už hod-
ně zvládnout, překousnout a celou tu dobu cítí
odpovědnost vůči lidem, které zaměstnává, pak
mi je politika „středu“ nutně blízká. Kdokoli,
kdo vede firmu, musí respektovat a rozvíjet oba

směry. Musí fungovat obchod, výroba, služby,
které firma poskytuje – to je ten pravý směr, ale
zároveň úspěšná firma potřebuje zaměstnance,
kteří mají svoje potřeby a chtějí pracovat v pro-
středí, které je jim milé a pokud možno inspi-
rativní. Je třeba si uvědomit, že v zaměstnání
trávíme polovinu našeho aktivního času – to je
ten levý směr. Podnikatel proto musí být někde
uprostřed a dbát na to, aby se oba směry na-
cházely v rovnováze. Je to stejné jako v politice.
Musí fungovat jak část sociální, tak část týkají-
cí se byznysu. Silnější výkyv na jednu nebo
druhou stranu nikdy nevěstí nic dobrého. Jsem
proto rád, že firmy, které spravuji, fungují a zá-
roveň mám zaměstnance, kteří jsou se mnou
14, 17 i 19 let.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Díky tomu, že jsem byl na čas primátorem,
jsem měl možnost vidět do všeho, co se ve měs-

tě koná. Na začátku jsem se musel věnovat do-
pravě, protože hrozilo, že dojde k zastavení
městské hromadné dopravy. Stál jsem za změ-
nami v městské policii, kam jsme získali velmi
kvalitní lidi od státní policie. Nyní se věnuji
pouze kultuře. Jsem členem správní rady
Městského divadla v Jablonci nad Nisou. Je to
funkce neplacená, a to mi vyhovuje. Udržuji si
povědomí o všem ostatním, i když v současné
době už nic aktivně neovlivňuji.

Jste bývalý atlet, jaké disciplíně jste se věnoval?
Atletiku jsem aktivně provozoval 13 let a mám
k ní vztah. Nejvíce jsem běhal tratě na 400 m.
Dodnes mi zůstal jeden rekordní zápis v tabul-
kách. Rekord na trati 4 × 400 m z doby ČSFR už
nám nikdo nikdy nevezme. Atletika mi dala
mnoho přátel a schopnost fungovat v týmu.

Studoval jste ekonomiku, ale věnujete se IT
technologiím. Jak jste k nim dospěl?
Studoval jsem nejdříve zahraniční ekonomii.
Měl jsem vždy touhu cestovat a k tomu své vize.
S pádem železné opony se mnohé změnilo. Na
TU jsem ve studiu ekonomie pokračoval a eko-
nomií se zabývám dodnes. Za svého mentální-
ho guru považuji známého českého ekonoma
Tomáše Sedláčka, jehož semináře stále občas
navštěvuji. K IT, respektive telekomunikacím,
jsem se dostal přes ekonomiku. V roce 1996
jsem začal implementovat první ekonomické
systémy. V té době byl hlad po kvalitních tech-

nologiích. Byl jsem jeden z mála přímých part-
nerů značky Intel, což mi dávalo dobrý předpo-
klad pro rozvoj. Intel byl také ten, kdo nám do-
dával první WiFi zařízení. 

Čemu se ve volném čase nejraději věnujete?
Volného času nemám mnoho. Když se najde,
tak ho většinou trávím s rodinou. Se ženou hod-
ně cestujeme a prakticky všude na světě, a sa-
mozřejmě i doma v Čechách, navštěvujeme di-
vadla. Byli jsme v divadlech od New Yorku po
Moskvu. 

Ví se, že rád cestujete. Která nejzajímavější
místa jste navštívil a kam byste se rád podíval?
Cestování jsou moje dobíjecí baterie. Mám vel-
mi rád USA, kde jsem strávil hodně času a na-
učil se mezilidské toleranci. Se ženou jsme byli
na mnoha zajímavých místech Ruska, Izraele,
většiny Evropy, USA, Jižní Ameriky, Kuby atd.
Míst, která chci ještě navštívit, je mnoho. Zpra-
vidla cestujeme s batohy a snažíme se nasát
maximum z kultury, způsobu života a hodnot
lidí v každé zemi, kterou navštívíme. Díky tomu
se velmi posunuly i naše hodnoty. 

Na co jste v našem městě jako Jablonečan
pyšný?
Jablonec je město, kde jsem se narodil a mám
k němu silný citový vztah. Má skvělou polohu,
je sevřené v údolí, které mnohé určuje, je ob-
klopené zelení a má úžasnou historii. Na sou-
časnost úplně hrdý nejsem. Nicméně doufám,
že se časem město v mnohém posune dobrým
směrem.

Jaký je Milan Kroupa?
Na to by možná bylo lepší se zeptat mého okolí.
Milan Kroupa má určitě své chyby a poklesky,
ale nebyli bychom lidé, kdybychom je neměli.
Záleží mu na lidech, nemá rád špatně odvede-
nou a nedokončenou práci. Kromě toho se ne-
soustředí jenom na podnikání a lidem pomáhá
i jako terapeut metody RUŠ.

Jiří Endler

Milan Kroupa
Mám určitě své chyby a poklesky 

■ Milan Kroupa 
Šestačtyřicetiletý rodák z Jablonce je
absolventem ZŠ Žižkův Vrch, Střední
ekonomické školy v Jablonci – obor
zahraniční obchod a Technické univerzity
v Liberci, obor ekonomie. Od roku 1996
podniká. Začínal zaváděním ekonomických
systémů a s tím spojeným programováním,
pokračoval dodávkami IT technologie,
zejména sítí. Od roku 1998 aktivně
buduje sítě v celé České republice nejen
pod značkou GREPA, ale i pro další
odběratele. Je ženatý. Zastupitelem města
je od roku 2018 (kandidoval za ANO 2011).
Od listopadu 2018 do září 2019 zastával
funkci primátora.

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3 x archiv Milana Kroupy
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Do kraje kandiduje 16 volebních subjektů
Termíny voleb do Zastupitelstva Libereckého
kraje se nezadržitelně blíží. O hlasy voličů
v našem kraji bude ve dnech 2. a 3. října usi-
lovat 16 kandidujících volebních stran s vy-
losovaným číslem. Tím bude označen hlaso-
vací lístek politické strany, politického hnutí
nebo koalice.

Seznam kandidujících 
seřazených podle vylosovaných čísel:

Demokratická strana zelených 
– ZA PRÁVA ZVÍŘAT 5
(politická strana)

Strana pro otevřenou společnost 10(politická strana)

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 16(politické hnutí)

Česká pirátská strana 19(politická strana)

Starostové pro Liberecký kraj 20(politické hnutí)

Občanská demokratická strana 33(politická strana)

Dělnická strana sociální spravedlnosti 38(politická strana)

Česká strana sociálně demokratická 45(politická strana)

ANO 2011 50(politické hnutí)

Soukromníci a Svobodní 55(koalice je složena z politické strany 
Strana soukromníků České republiky 
a politické strany Svobodní) 

Společně pro Liberecký kraj 59(koalice je složena z politické strany 
TOP 09 a politické strany KDU-ČSL) 

Komunistická strana Čech a Moravy 63(politická strana)

Trikolóra hnutí občanů 70(politické hnutí)

Změna pro lidi a pro krajinu 78(koalice je složena z politického hnutí
Změna a politické strany 
Nová budoucnost pro Liberecký kraj) 

ROZUMNÍ – Petr Hannig 
– za spravedlnost a životní jistoty 82
(politická strana)

Pro KRAJinu 85(koalice je složena z politické strany 
Strana zelených a politické strany
Liberálně ekologická strana) 

Čísla volebních stran byla losována pro všech 85 volebních stran uchá-
zejících se o mandáty v krajských zastupitelstvech v ČR. V Libereckém
kraji kandiduje pouze 16 z nich, a proto čísla na jednotlivých hlasova-
cích lístcích netvoří souvislou číselnou řadu.

Volby do krajského zastupitelstva 2.–3. října 2020

Volba v karanténě
nebo izolaci
Kromě tradičních způsobu hlasování, o kterých
jsme informovali v zářijovém vydání JM, byla letos
nově umožněna volba osobám v karanténě nebo
v izolaci, a to z důvodu mimořádných opatření
pandemie COVID-19. 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu
ochrany veřejného zdraví před onemocněním CO-
VID-19 pro volby do zastupitelstva kraje upravuje
zákon č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hla-
sování ve volbách do zastupitelstev krajů a do
Senátu v roce 2020 (dále jen zákon o zvláštních
způsobech hlasování). Zákon o zvláštních způso-
bech hlasování stanovil pro osoby s nařízenou ka-
ranténou nebo izolací z důvodu COVID-19 tyto
zvláštní způsoby hlasování:
– hlasování u volebního stanoviště
– hlasování při pobytovém zařízení
– hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pro zajištění těchto zvláštních způsobů hlasování
je krajským úřadem pro celé území okresu Jablo-
nec nad Nisou zřízena tzv. komise pro hlasování,
mající čtyři členy, jednoho zapisovatele a tři členy
z řad vojáků v činné službě. Za pořádek při hlaso-
vání zodpovídá zapisovatel této komise a jeho po-
kyny k zachování pořádku a řádného průběhu hla-
sování jsou závazné pro všechny přítomné osoby.
V okrese Jablonec nad Nisou bude probíhat pouze
hlasování do Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Oprávněným voličem pro umožnění zvláštního
způsobu hlasování je občan ČR, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let, je přihlášen k tr-
valému pobytu na území okresu Jablonec nad
Nisou příp. pobývá v pobytovém zařízení, které je
uzavřeno, a je uveden v seznamu krajské hygienic-
ké stanice nebo České správy sociálního zabezpe-
čení s nařízenou karanténou nebo izolací, příp. se
prokáže, že je v karanténě nebo izolaci potvrzením
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo
rozhodnutím krajské hygienické stanice. Opráv-
něný volič hlasuje osobně a prokáže komisi svou
totožnost, věk, občanství ČR a adresu místa trvalého
pobytu předložením občanského průkazu. Komise
ověří, že je volič evidován v karanténě nebo izolaci,
příp. zkontroluje voličem předložené potvrzení
o nařízené karanténě nebo izolaci. V případě, že volič
již má vydán voličský průkaz, je povinen jej komi-
si před hlasováním odevzdat. Komise pro hlasování
vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek

podle zákona o zvláštních způsobech hlasování
úřední obálku označenou úředním razítkem kraj-
ského úřadu a příp. mu poskytne také hlasovací
lístky. Při využití zvláštního způsobu hlasování je
oprávněný volič povinen dodržovat protiepidemic-
ká opatření stanovená komisí pro hlasování. Ko-
mise neumožní hlasovat osobě, která nesplní pod-
mínky stanovené zákonem o zvláštních způsobech
hlasování.

Hlasování u volebního stanoviště z motorové-
ho vozidla – ul. U Přehrady, pozemek za městskou
halou – pouze středa 30. 9. 2020 od 7.00–15.00 ho-
din. Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu
od něj se oprávněný volič řídí pokyny komise pro
hlasování a vojáků v činné službě dohlížejících na
provoz u volebního stanoviště.

Hlasování při pobytovém zařízení (např. dům
seniorů, LDN, zařízení sociálních služeb) bude pro-
bíhat za předpokladu, že toto zařízení bude kraj-
skou hygienickou stanicí uzavřeno. Hlasování bude
při splnění podmínek dle zákona o zvláštních způ-
sobech hlasování umožněno oprávněnému voliči,
který bude mít adresu trvalého pobytu na území
Libereckého kraje. Komise pro hlasování umožní
oprávněným voličům hlasovat v době od 7.00–22.00
hodin čtvrtka 1. 10. 2020 a od 7.00–18.00 hodin
pátku 2. 10. 2020 po předchozí domluvě s pobyto-
vým zařízením. Komise po projednání s pobytovým
zařízením určí místo pro hlasování a stanoví proti-
epidemická opatření.

Hlasování do zvláštní přenosné schránky. Hla-
sování bude při splnění podmínek dle zákona
o zvláštních způsobech hlasování umožněno
oprávněnému voliči, který bude mít adresu trvalé-
ho pobytu na území Libereckého kraje a který
z vážných důvodů nemohl využít hlasování u vo-
lebního stanoviště. Oprávněný volič ale musí o za-
jištění tohoto způsobu hlasování dopředu telefonic-
ky požádat Krajský úřad Libereckého kraje, a to
nejpozději do 20.00 hodin dne 1. 10. 2020. Telefonní
číslo zveřejní KÚ LK nejpozději 29. 9. 2020 na
svých webových stránkách. Ve své žádosti sdělí
oprávněný volič své jméno a příjmení, datum naro-
zení, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa,
kde pobývá na území Libereckého kraje, a telefonní
číslo. Samotné hlasování bude probíhat v pátek
2. 10. 2020 v době od 7.00-22.00 hodin a v sobotu
3. 10. 2020 v době od 7.00-14.00 hodin, kdy se do
místa pobytu voliče dostaví komise pro hlasování,
vyzve jej k hlasování. Komise vyčká nejvýše 10 mi-
nut a nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování,
má se za to, že oprávněný volič hlasování odmítnul.

Marek Řeháček
tajemník MMJN

Rozmístění 
volebních místností 
v Jablonci nad Nisou
OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26
10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul. 4928/63
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214
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Je jí 140 let, přesto je stále mladou školou
Jablonecká umělka neboli Střední umělec-
koprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jablonec nad Nisou letos slaví sto čtyřicáté
výročí svého založení. Přestože toto výročí
padlo na rok, kdy byly všechny školy, uměl-
ku nevyjímaje, na dlouhé měsíce zavřeny, je
tu stále naděje, že si to studenti, absolventi,
pedagogové a příznivci školy do konce roku
ještě stihnou vynahradit. 

Již sto čtyřicet let je jablonecká střední umělec-
ká škola nedílnou součástí našeho města a její
studenti svými výtvarnými počiny zpestřují pa-
letu jabloneckého života. Děje se tak zejména
v posledních letech, kdy se škola více otevřela
veřejnosti a snaží se angažovat ve veřejném
prostoru jednak bezpočtem spoluprací s nej-
různějšími partnery, ale také dnes již tradiční-
mi výstavami maturitních prací v klasickém
formátu s vernisáží a doprovodným progra-
mem.

„Šestkrát za sebou mohli Jablonečané vidět
maturitní práce v prostorách kina Radnice a nut-
no říci, že tento koncept výstavy, který vznikl ve

spolupráci s tehdejší ředitelkou jabloneckých
kin Naďou Hetešovou, byl hojně navštěvován
a měl veskrze pozitivní až nadšené ohlasy,“
myslí si ředitelka školy Martina Picko Bauma-
nová. 

Letos se poprvé výstava maturitních prací
uskutečnila v budově Sokolovny u Tyršových
sadů díky vstřícné spolupráci s Jitkou Skalic-
kou z TJ Sokol Jablonec nad Nisou, v podob-

ném duchu jako obvykle, avšak ve značně od-
lišných nicméně nesmírně zajímavých prosto-
rách.

Exkluzivně ke sto čtyřicátému výročí si pak
škola ve spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci připravila výstavu nejzajímavějších
studentských prací z poslední doby v Galerii N,
na jejíž vernisáž, která proběhne 27. října od
17.00, si vás pedagogové školy dovolují co nejsr-
dečněji pozvat. „Nepůjde o žádný historický
průřez tvorbou studentů, výstava má spíše
představit tvorbu čerstvých absolventů nebo
ještě stávajících studentů, a poskytnout tak di-
vákovi pohled na současnou tvář školy a na
kreativitu současných mladých tvůrců,“ vysvět-
luje ředitelka.

Záměrem vystavovatele je zaujmout diváka
aktuálními výstupy studentů jablonecké umě-
lecké školy a případně nalákat nerozhodnuté
školáky s uměleckým talentem ke studiu na
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, neboť škola si
ke svým sto čtyřicátým narozeninám nemůže
přát hezčí dárek, než stálý přísun nadšených
a talentovaných studentů. (jp)

Rampa opět nabídne skvělý program
Stejně jako mnohá jablonecká kulturní zaří-
zení i Klub Na Rampě připravil říjnový pro-
gram a doufá, že akce budou moci proběh-
nout a návštěvníci se nebudou bát přijít.

Jako první vystupující v říjnu dorazí na tour 35
let dobře namazáno punková avantgarda Už
jsme doma. Z koncertů následuje Omnion –
jednočlenný sebesmyčkovací orchestr Tomáše
Reindla, propojující elektroniku s živými ná-
stroji.

Jihoafrického zpěváka a kytaristu Geralda
Clarka doprovodí jablonecký kytarista Jakub
Hlobil a bubeník Josef Hlobil, posluchači si uži-
jí uhrančivou směs blues, rocku, ale i melodic-
kého folkrocku s kořeny v tradičním africkém
blues. Pražská alternativní indie folková kapela
Hm... jako hosta doveze písničkáře, skladatele,
hráče na různé nástroje Ondřeje Galušku. Vel-
ký zájem posluchačů je o koncert pardubické
rock – punkové, už pětadvacetileté Vypsané fi-
xy, na Rampu zavítá v rámci tour Ty máš doma
kvalitu! Elektrizující energii a čirou radost ze
života při vystoupeních vyzařuje černošicko-
balkánská kapela Timudej s world music jako
samba nebo balkánské rytmy, přes elektros-
wing či přímočarý pop až po elektronické bea-
ty. 

Bohužel Rampa nepotěší ty, kteří si včas ne-
koupili vstupenky na jarní Pokáčovo tour, říj-
nový koncert zůstává vyprodán.

Především mladší generaci patří v polovině
měsíce DJ vystoupení Skardu a na jeho konci
Horečka sobotní noci.

„Pokračujeme i v nabídce oblíbených pořadů
s cestovateli. Do Kyrgyzstánu, země vysokých
hor a šťastných lidí Střední Asie, se návštěvníci
Rampy mohou podívat s Pavlou Bičíkovou, do
malebné oblasti na severu Indie, Ladakhu
a Zanskaru, takzvaného malého Tibetu, s Rad-
kou Tkáčikovou. Rozhodně bych si nenechala

ujít povídání mořeplavce, Jablonečáka Petra
Ondráčka, o expedici na 10metrové ocelové pla-
chetnici do Země Františka Josefa, což je ta-
jemné souostroví v Barentsově moři,“ říká dra-
maturgyně klubu Milena Bauerová. 

Rampa opět rozjíždí whorkshop afrického
bubnování na djembe pro začátečníky i pokro-
čilejší pod vedením Tomáše Kerleho. Pokračují
výtvarné kurzy pro všechny věkové kategorie
pod názvem Ártovo pondělí na Rampě a pravi-
delná výuka tribal fusion, moderního břišního
tance s prvky dalších druhů tanců. 

Třikrát v říjnu a třikrát v listopadu proběhne
kurz Něco jako rétorika zaměřený na techniku
mluveného projevu.

Po nucené odmlce se opět setkají zájemci
o aktuální dění na obloze na Astrosetkání, ten-
tokrát se zaměřením na Mars. 

A z ostatních akcí? Jednou za 14 dní pokra-
čují hojně navštěvované kvízové úterky.

Ve slam poetry předvedou svůj básnickozpí-
vaný přednes Dr. Filipitch, Pan Fenek, Přibyl
Kravál123456 a další. Lukáš Hejlík, herec a za-
kladatel projektu Listování, zábavnou formou
scénického čtení představí knihu od spisovate-
le Fredrika Backmana Co by můj syn měl vědět
o světě. 

A pro děti je připravena Halloweenská po-
hádka o tom, jak se vaří dýňová polévka, jak
dušičky slaví svátek, co a odkud je Halloween. 

(mb)

Jablonec poosmnácté městem tance
Poosmnácté bude Jablonec nad Nisou hostit
tanečníky z celé ČR. Poosmé se bude udělo-
vat prestižní Cena města tance za výrazný
umělecký počin a osobitou výpověď v tanci.
Tanec, tanec…2020 se bude konat 29.-31. října.

34. celostátní přehlídka scénického tance mlá-
deže a dospělých Tanec, tanec… 2020 se usku-
teční v městském divadle a v Eurocentru, a to
ve dnech 29.–31. října. Výjimečným zahájením
bude představení Generace X z tvůrčí dílny
Michala Záhory, ve dvou večerech se představí
současná česká choreografická tvorba ze všech

krajů. Součástí budou taneční semináře s před-
ními lektory. Závěrečné představení ZUŠ Litví-
nov, jako výsledek rezidenčního pobytu, to bu-
de Tanec, tanec… 2020.

Z pověření a za finančního přispění Minister-
stva kultury a za finančního přispění Liberec-
kého kraje, pod záštitou ministra kultury a sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou pořádají
přehlídku NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční
a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jab-
lonce nad Nisou, o. s., spolupořádá městské di-
vadlo, Eurocentrum a Muzeum skla a bižuterie. 

(jl)

Kapela Timudej, foto archiv Klub Na Rampě

Soubor Parau Parau, foto Ivo Mičkal

Foto Jan Picko



Již 10. ročník Koncertu proti násilí na seniorech
pořádalo statutární město Jablonec nad Nisou
společně s Centrem sociálních služeb. „Pravi-
delný termín daný Světovým dnem proti násilí na
seniorech – 15. června, jsme letos nemohli kvůli
přísným hygienickým pravidlům souvisejícím
s pandemií koronaviru dodržet. Proto jsme vše
přesnunuli na začátek září. Myslím, že to vůbec
nebylo na škodu a jsem přesvědčený že odpoledne
ve společnosti oceněných pečovatelek a s Hradiš-
ťanem se velmi vydařilo,“ vysvětluje primátor
Čeřovský. 

S Diakonií ČCE – středisko Jablonec nad Nisou
pak město spolupracuje na ocenění Jablonecká
pečovatelka, jejíž 8. ročník proběhl v rámci kon-
certu. Osoby na ocenění nominují jednotliví po-
skytovatelé sociálních služeb, kteří pracují na
území města nebo Jablonečanům služby nabízí.
„Jde o to, ocenit jejich nezištnou a společensky
podceňovanou práci, kterou letos ještě ztížil nou-
zový stav,“ tvrdí náměstek Mánek. 

Také letos si osm žen při slavnostním odpoled-
ni převzalo z rukou primátora Jiřího Čeřovského
a náměstka Davida Mánka ocenění, květiny
a drobné dárky od partnerů: Nadace Preciosa vě-
novala šperk, pizzeria Franko poukaz na večeři
pro dvě osoby a hotel Rehavital poukazy na ma-
sáže. Kromě těchto dárků si ženy odnesly z diva-
dla také příjemný zážitek z koncertu hudebního
sdružení Hradišťan s Jurou Pavlicou a Alicí Holu-
bovou.

Renata Kubínková
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,
11 let praxe
Před více jak 10 lety, kdy absolvovala kurz pra-
covníka v sociálních službách, byla přijata na
místo pečovatelky do CSS. Podle zaměstnavatele
má blahodárný úsměv, pochopení pro uživatele,
pěkné slovo a také něco navíc – lidskost. 

Na otázku, proč se rozhodla pro sociální práci,
Renata Kubínková odpovídá: „Určitě mě nejvíce
ovlivnil jeden manželský pár. Když jsem viděla,
jak si pomáhají a mají se neskutečně rádi i po le-
tech prožitých starostí i radostí, řekla jsem si, že
tak bych si představovala a přála prožít své stáří.
Rozhodla jsem se něco změnit. A myslím, že se
mi to podařilo.“

Petra Fejklová
Centrum pro zdravotně postižené LK, 
3,5 roku praxe
Pracuje na pozici asistentky seniorů a lidí se
zdravotním postižením. Ke klientům přináší opti-
mistickou náladu, umí naslouchat mnohdy ne-
lehkým životním situacím a trápením. Je vždy
vstřícná, laskavá a klienty umí nenásilně motivo-
vat a povzbudit. Má dobré nápady a postřehy
z praxe, jimiž obohacuje a inspiruje i své kolegy.

A co ji na její práci nejvíce baví? „To, že pomá-
hám svým klientům tak, aby mohli co nejdéle zů-
stat ve svém domácím prostředí, se svými blízký-
mi. Proto je práce tak úžasná a smysluplná,“ říká
Petra Fejklová.

Jarmila Machová
Diakonie ČCE – středisko Jablonec nad Nisou,
13 let praxe
Je výborná pečovatelka i členka týmu. Díky svým
zkušenostem je oporou všem kolegyním. V roce
2012 získala ocenění Pracovník v sociálních
službách Libereckého kraje a celorepublikové
ocenění Pečovatelka roku. Jejího nadhledu, pro-
fesních zkušeností i lidského přístupu ke klien-
tům si v Diakonii ČCE velmi váží. 

A co ji přivedlo k sociálním službám? Pomá-
hala mamince s péčí o její rodiče. Když děti od-
rostly, přišel niterný pocit, že na službu naváže
profesně. Nejčastěji vzpomíná na klientku, ke
které chodila asi pět let. Její zdravotní stav se vel-
mi zhoršoval, nakonec byla upoutaná na lůžko.
I přes závažné onemocnění klientky si spolu pro-
žily hodně veselých chvil a vzájemně se obohatily.

Marcela Turková
Domov a centrum denních služeb, 15 let praxe
Je velmi výraznou osobou v týmu domova. Vždy
je v dobré náladě, smíchem nešetří, nic jí není
zatěžko, nic není problém. Uživatelky a kolegyně
ji mají velmi rády. Všem pomůže, poradí. Marcela
je vedoucí domácnosti, kterou perfektně zvládá.
O nominaci v Domově a centru sociálních služeb
vůbec nepřemýšleli, jednoznačně se shodli.

Proč se rozhodla pro práci v sociálních služ-
bách? „Byla jsem už unavená z předchozích
zaměstnání, kde převládá honba za majetkem
a výkony, žebříček hodnot je vzhůru nohama,

upřímnost a pravda se nenosí. Cítila jsem, že mu-
sím z toho kola ven. Náhoda nebo osud mě na-
směroval do Domova pro mentálně postižené že-
ny v Jabloneckých Pasekách. Zde jsem najednou
měla pocit, že můj život a práce mají smysl.“ 

Renata Kryštofová
Domov seniorů U Přehrady, 3 roky praxe
Pracovitá, laskavá, vždy má po ruce dobré slovo,
hezkou píseň. Je obětavá, loajální, prostě skvělá –
říkají o ní zaměstnanci Domova seniorů U Pře-
hrady.

Co ji ovlivnilo při výběru povolání? „Už jako
mladou mě těšilo, když jsem mohla pomoci star-
ší osobě. Později, když babička zůstala na vozíku
a matka se o ni osm let starala, trávila jsem s ní
hodně času i se svým malým synem. Nejvíce mě
na mé práci baví, když přesvědčím klienty, kteří
k nám do domova přichází s obavou a strachem
z neznámého prostředí, že s jejich příchodem
k nám nic nekončí, jen něco jiného pěkného za-
číná.“

Veronika Gorošová
Hospic sv. Zdislavy, 7 let praxe
Šikovná, ochotná, empatická a zkušená pečova-
telka. V rodině klientů je schopna odezírat a řešit
měnící se potřeby, které přicházejí s postupující
nemocí.

A co ji ovlivnilo? „Jsou to už dva roky, kdy
jsme do péče přijali muže stejně starého, jako
jsem já. Trpěl vážnou nemocí, která postupně
snižovala jeho soběstačnost. Trvalo nám skoro
měsíc, než jsme si k sobě našli cestu. Původně se
jevil jako introvert i morous v jedné osobě. Na-
konec jsme to zvládli. Nemoc pokračovala a mu-
sel se přestěhovat do kamenného hospice. Jeho
maminka si velmi přála, abychom i nadále zůsta-
li v kontaktu. Slíbila jsem, a když jsem mohla, za-
skočila jsem na kus řeči. Nosila jsem mu infor-
mace zvenku, on mi vyprávěl o svém dětství
u dědečka a babičky. O jejich chaloupce, kterou
měl velmi rád, o dospívání s nejlepším přítelem.
Když zemřel a já si povídala s jeho rodiči, divili
se, kolik mi toho pověděl, spoustu věcí ani netu-
šili. Prý byl veliký introvert.“

Viera Tóthová
Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
3,5 let praxe
Velmi pracovitá a lidská. Klienti si často na ses-
ternu přichází vyžádat právě její pomoc. Nikdy
neřekne – teď nemůžu – vždy ze sebe vydá maxi-
mum a všichni si jí v paseckém domově důchod-
ců za to velmi váží. 

Říká, že práce se seniory ji stále obohacuje
a těší, baví ji komunikovat s lidmi, plnit jejich
osobní přání. Ačkoliv nemůže nahradit rodinu,
snaží se osamělým klientům zpříjemnit stáří.
A její příběh: „Pan K. je u nás v domově již něko-
lik let a patří mezi starousedlíky Jabloneckých
Pasek. Je to nesmírně hodný člověk s velkým srd-
cem a zajímavým životním příběhem. Jeho zdra-
votní stav se během let změnil a podpora péče se
navýšila, ale přesto mě setkání s ním vždy nabije
novou energií, která z něj vyzařuje,“ říká Viera
Tóthová.

Věra Kovářová
Rodina 24, 7 let praxe
Významná členka týmu osobních asistentů. Díky
empatii, nadšení, pozitivnímu přístupu, smyslu
pro týmovou práci a profesní zkušenosti je oblí-
bená u klientů. Vytváří prostředí důvěry a bezpe-
čí. Klienty podporuje v samostatnosti a při čin-
nostech, na které nestačí, je jejich prodlouženou
rukou.

Proč se rozhodla pro práci v sociálních služ-
bách? Když hledala práci, byly pro ni sociální
služby výzvou. A případ, který ji ovlivnil? „Na-
padá mě klientka – je to i dnes velice šarmatní
dáma, která si i přes svůj skutečně nelehký život
a dnes již vysoký věk zachovává nadhled a nob-
lesu. Asistence, při nichž si JEN povídáme, jsou
velmi obohacující.“ 

(jn)
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Ocenění Jablonecká pečovatelka 2020:
Osm nových držitelek titulu

V jabloneckém městském divadle převzalo osm žen z rukou primátora 
Jiřího Čeřovského a náměstka Davida Mánka ocenění Jablonecká pečovatelka
roku 2020. Stalo se tak během Koncertu proti násilí na seniorech. 

Oceněné pečovatelky s představiteli města. Zleva: náměstek David Mánek, Věra Kovářová, Viera Tóthová, 
Veronika Gorošová, Renata Kryštofová, Marcela Turková, Jarmila Machová, Petra Fejklová, Renata Kubínková 

a primátor Jiří Čeřovský. Foto Martin Kubišta
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Kantorova vila a jubilea dvou architektů
V letošním roce si připomínáme kulatá ži-
votní výročí dvou významných architektů
spojených s Kantorovou vilou, jabloneckou
památkou moderní architektury. Je to dob-
rá příležitost k zamyšlení nad budoucím vy-
užitím domu, který by měl přinést prospěch
obyvatelům Jablonce nad Nisou a stát se
atraktivním místem, kam budou směřovat
kroky návštěvníků našeho města.

Nabídka veřejnosti zpřístupněných stavebních
památek u nás není ve srovnání s jinými místy
nijak velká, přitom je předpoklad, že domácí
cestovní ruch dostane nyní nový impuls a bude
zdrojem hospodářských příležitostí. Obnovená
Kantorova vila se může stát novou jabloneckou
atraktivitou. Bude k tomu ale třeba jisté míry
nadšení, vycházejícího ze zdravého lokálního
patriotismu. Koncepce využití domu by měla
navazovat na dobře promyšlený záměr, který
zohlední nejen historické a technické okolnos-
ti, ale bude se také opírat o realistickou před-
stavu budoucího provozování, k němuž je třeba
vytvořit funkční zázemí. 

S rekonstrukcemi památek podobných Kan-
torově vile, jejich využitím a provozováním mají
zkušenost v Plzni, Brně, Praze i jinde. Je ro-
zumné se poučit tam, kde jsou památky moder-
ní architektury již trvale zpřístupněné veřej-
nosti. V Jablonci je zatím možné navštívit
Kantorovu vilu jen při výjimečných příležitos-
tech, jako je nyní připomínka dvou letošních
jubileí – 120. výročí narození Jindřicha Kulky
(autora projektu domu) a 150. výročí narození
Adolfa Loose (světoznámého architekta). Kulka
byl žákem a blízkým spolupracovníkem A. Loose. 

Adolf Loos
Architekt Adolf Loos se narodil 10. prosince
1870 v Brně. Studoval ve stavebním oddělení
průmyslové školy v Liberci, studium dokončil
v Brně. Usadil se ve Vídni, kde se stal jedním
z průkopníků moderního pojetí architektury.
Kladl důraz na funkčnost, odmítl užívání orna-
mentu, vytvořil koncepci prostorového uspořá-
dání interiéru tzv. Raumplan, ve kterém nepla-
tí klasické dělení podlaží, upřednostňoval ma-
teriálovou a řemeslnou kvalitu. 

Jeho hlavní díla vznikla na počátku 20. stole-
tí ve Vídni (Café Museum, obchodní dům
Goldman & Salatsch, vila Steiner). Z mimoví-
deňských realizací patří k nejoceňovanějším
vila Karma v Clarens u Montreaux nebo dům
pro básníka Tristana Tzaru v Paříži. V posled-
ních letech života byl Loos vážně nemocen,
práci za něj vykonávali jeho asistenti, zejména
Jindřich Kulka. Zemřel v roce 1933. 

U nás je Loosovo jméno spojeno zejména
s Müllerovou vilou v Praze. Vedle ní se nachází
v našem hlavním městě i méně známá Win-
ternitzova vila. Velký soubor Loosových reali-
zací můžeme vidět v Plzni. Jedná se o byty pro-
jektované většinou pro židovské podnikatele.
Celkem šlo o 13 bytů, z nichž se dodnes zacho-
valo osm. Vznikly s velkým podílem práce
Jindřicha Kulky v době, kdy byl jeho učitel již
vážně nemocný. Byt pro Oskara a Janu Sem-
lerovy, kde uplatňuje uspořádání prostoru zva-
né Raumplan, navrhoval samotný Kulka.

V českých zemích najdeme na tři desítky sta-
veb spojených s Loosovým jménem. Kromě
Prahy a Plzně také v Brně, Hrušovanech či
Náchodě.

Jindřich Kulka
Architekt Jindřich Kulka se narodil 29. března
1900 v Litovli u Olomouce. Jeho život ovlivnilo
setkání s Loosem, jehož se stal ve Vídni žákem
a později i nejbližším spolupracovníkem. Přispěl
k praktickému uplatnění Loosových průkop-
nických myšlenek a koncepcí. Loosovy pozdní
realizace vznikly za rozhodujícího Kulkova při-
spění. Po smrti svého učitele zrealizoval něko-
lik samostatných projektů, mezi nimi v roce 1934
i Kantorovu vilu. 

S nástupem nacismu skončilo Kulkovo půso-
bení v Evropě. Vzhledem ke svému židovskému
původu se s rodinou uchýlil na vzdálený Nový
Zéland, kde se natrvalo usídlil. Pokračoval
v projektování a stal se jedním z průkopníků
moderní novozélandské architektury. Zemřel
v Aucklandu v roce 1971. 

Oba jubilanty spojuje dlouholetý těsný život-
ní vztah. Princip Raumplanu, uplatněný v Kan-
torově vile, Loos vymyslel a Kulka opakovaně
prakticky realizoval. O svém učiteli napsal v ro-
ce 1931 první monografii a staral se o jeho po-
zůstalost a uchování tvůrčího odkazu. 

Zmíněné památky moderní architektury v Pra-
ze a Plzni, díla Loose a Kulky, lze vřele doporu-
čit k návštěvě. Doufejme, že i Jablonec nad
Nisou se brzy stane důležitým místem na mapě
zpřístupněných kulturních památek moderní
architektury spojených se jmény Adolf Loos
a Jindřich Kulka. (MGMY)

Dny otevřených dveří v Kantorově vile se konají
od čtvrtka 8. 10. do neděle 11. 10. od 10 do 17
hodin. Prohlídky jsou možné pouze s průvodcem
pro předem objednané zájemce v každou celou
hodinu (poslední v 16 h). Vstup zdarma. Akce se
koná v souladu s aktuálními hygienickými opatře-
ními, které jsou návštěvníci povinni dodržovat.
Kapacita omezena. Prohlídku vily je nutné si pře-
dem rezervovat v turistickém informačním centru:

– osobně (Kostelní ul.)
– telefonicky +420 774 667 677
– e-mailem info@jablonec.com

Turistické infocentrum je otevřeno po–pá
9.00–12.30 a 13.00–17.00, so 10.00–13.00 hodin.

Do kina můžete zajít na operu i koncert
Touto dobou se milovníci velkých árií již ob-
vykle těšili na první přímý přenos z Metro-
politní opery New York. Ta ale letos zůstává
až do konce roku uzavřená. Přesto diváci
nepřijdou ani o zážitek z opery, ani o mož-
nost zakoupení zvýhodněného abonmá. 

Celosvětová pandemie sice nabourala řadu
projektů, ale v jabloneckých kinech se celý tým
snaží nabídnout divákům program, na který se
těší, i když v upravené podobě. Tradiční přímé
přenosy Metropolitní opery tak v podzimní po-
lovině sezony nahradí program složený ze záz-
namů nazvaný Operní klenoty z MET – podzim
2020. 

„Fanoušky opery čekají tři záznamy úspěš-
ných a oblíbených kusů z předchozích sezon
a jako poděkování za diváckou přízeň také jed-
na novinka – Bludný Holanďan Richarda Wag-
nera,“ říká Petra Handlířová z jabloneckých kin
a dodává: „Nová inscenace měla být vrcholem
loňské sezony, kvůli uzavření divadel na jaře se
již veřejně neuskutečnila. Umělci ale kus ode-
hráli alespoň pro kamery a záznam z tohoto
představení tak můžeme vidět v odložené pre-
miéře. V kině Radnice se bude promítat 3. říj-
na.“

Do konce roku se pak ještě mohou diváci tě-
šit na Annu Netrebko v Donu Pascalovi nebo
Štefana Kocána v Rigolettovi a chybět nebude
ani oblíbená Tosca G. Pucciniho.

Pro skalní fanoušky kina opět nabízí možnost
abonmá. Při zakoupení alespoň jedné vstupen-
ky na každé představení v rámci podzimního
programu se snižuje cena vstupenky na 200 Kč
oproti ceně 300 Kč za vstupenku jen na vybra-
né představení.

Do kin ale mohou zamířit i diváci zajímající
se o novější hudební styly. Kino Radnice nabíd-
ne 5. listopadu záznam unikátního one-time-
only eventu s názvem Idiot Prayer: Nick Cave
Alone at Alexandra Palace. Sólové vystoupení,
jen klavír a Cave osobně, se odehrálo jako re-
akce na zrušení kulturních akcí na konci čer-
vence online a sledovat ho mohli lidé napříč
planetou. Pokud jste ho nestihli, máte nyní
možnost v kině. Velké plátno i skvělý zvuk zaji-
stí jedinečný zážitek.

Jablonecká kina myslí i na milovníky výtvar-
ného umění. Malíř Alfons Mucha dodnes udi-
vuje davy a inspiruje umělce napříč žánry.
Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled
na jeho život nabídne svěží dokumentární film
režiséra Romana Vávry Svět podle Muchy, kte-
rý promítne v rámci Filmového klubu kino
Junior 29. října.

Do jabloneckých kin zkrátka mohou vyrazit
za uměním fanoušci různých žánrů. (ph)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto archiv Městská galerie MY
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

Týden knihoven 
5. října–9. října, XXIV. ročník

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

6. 10. /úterý/ 17.00 hodin
MARS V HLEDÁČKU
KOSMICKÝCH SOND
Astronomické okénko Martina Gembece.

7. 10. /středa/ 9.00 a 10.30 hodin
MARTIN SODOMKA
Beseda s českým výtvarníkem, grafikem
a spisovatelem knížek pro děti,
(Mimoprostor, Jak postavit dům,
Arnyho dílna a další). Zadáno pro ZŠ.

8. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LEGENDA JMÉNEM 
TYRANNOSAURUS REX
Popularizátor, paleontolog a spisovatel
Vladimír Socha představí svoji novou
knihu o nejslavnějším dinosaurovi
a novinky z výzkumu.

Dále je v hlavní budově připraveno:
PRVOREGISTRACE NA PŮL ROKU
ZDARMA
Pro nové čtenáře na hlavní budově
pouze ve středu 7. října 2020, na po-
bočkách v den jejich otevření.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE
VÝSTAVKA KNIH NA TÉMA
SEBEVZDĚLÁVÁNÍ.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PÁTEK PLNÝ HER
Po celý pátek 9. října máte možnost si
zahrát naše deskové hry přímo na
oddělení pro děti.

POBOČKY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V otevírací den pobočky.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N. a sta-
tutární město Jablonec n. N. vyhlašují
již 20. ročník literární soutěže na té-
ma: NA ZDRAVÍ! Pro žáky I. a II. stup-
ně ZŠ, studenty SŠ a odborných učilišť,
ale i pro dospělé. Pohádky, básničky,
úvahy, povídky spolu s vyplněnou při-
hláškou a písemným souhlasem s pod-
mínkami soutěže zasílejte ve formě
PDF na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka v pondělí 9. 11. 2020.
Vyhodnocení proběhne v první polovině
prosince za účasti herce Petra Stacha.
Informace D. Foltýnová, tel: 603 991 505
nebo 488 388 953, více na 
www.knihovna.mestojablonec.cz 

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
13. 10. /úterý/ 17.00 hodin
VÍRA A NEVÍRA VE STÍNU
TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ
Autor Martin Jemelka pohovoří o pub-
likaci, která mapuje vývoj a poměry
náboženského života průmyslového
dělnictva v meziválečných českých ze-
mích na příkladu čtyř průmyslových
měst Jablonce nad Nisou, Kladna,
Ostravy a Zlína.

16. 10. /pátek/ 9.00 hodin a 10.30 hodin
MILDA A MILDA
S dětmi v rámci akce Knížka pro
prvňáčka se setká spisovatelka,
logopedka a speciální pedagožka 
Ester Stará a představí svoji novou 
knihu (zadáno pro ZŠ).

19. 10. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

20. 10. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

20. 10. /úterý/ 17.00 hodin
HOMOFONIE ANEB DĚJINY
HUDBY TROCHU JINAK
Přijďte se seznámit s životními osudy
vybraných hudebních skladatelů
v podání Zdeňka Rakušana.

27. 10. /úterý/ 17.00 hodin
IMUNITNÍ SYSTÉM
Proč vznikají autoimunitní onemocně-
ní? Jak v těle pracuje imunitní systém
a co ho oslabuje? Vaše otázky zodpoví
přednášející Lucie Krákorová a Jindra
Krákorová.

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

VÝSTAVY
PŘÍRODA A KRAJINA
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.

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

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

Celý měsíc říjen
SE ZVÍŘÁTKY A DRAKEM
VYKIŠLAPEM PO JABLONECKÝCH
ROZHLEDNÁCH
Na oslavu dne zvířat, který připadá na
4. 10. pořádá Vikýř fotosoutěž s moti-
vem výletů po jabloneckých rozhled-
nách. Pro vítěze je připravený hrneček
s motivem rozhleden.
Více na www.vikyr.cz

1. 10. /čtvrtek/
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI
Bližší informace o otevření kroužků na
www.vikyr.cz

2.–4. 10. /pátek–neděle/
SPORTOVNÍ REKONDICE
NA HORÁCH 
Pohybové aktivity na pobytu
v Albrechticích v Jizerských horách.
Zadáno pro kroužky osob se zdravot-
ním handicapem. Akce pořádána za
finanční podpory nadace Severočeská
voda v rámci projektu Pohyb patří
všem. 

9. 10. /pátek/
KURZ ŠITÍ SE ZAŠÍWÁRNOU
Přijďte si ušít podzimní model s lektor-
kou Álou ze zašíwárny. Přihlášky:
Martina Janegová, tel. 777 094 056,
majda.janegova@gmail.com.

15. 10. /čtvrtek/ 16.00–19.00 hodin
PŘEDPORODNÍ PŘEDNÁŠKA
Téma: kojení a správná manipulace
s miminkem. Přihlášky: Radka Velová,
775 949 196, porad2@seznam.cz
www.porad2.webnode.cz.

16.–17. 10. /pátek–sobota/ 
16.00–10.00 hodin
DÝŇOHRANÍ S PŘESPÁVAČKOU
Odpoledne plné dýní – opravdových,
na papíře, v kuchyni, venku, vevnitř.
Budeme tvořit, vařit, číst si povídky,
a to vše na téma Dýně. Účastníci si
domů odnesou vydlabanou dýni, pod-
zimní dekoraci – podle toho, jak se
nám bude chtít tvořit. Cena: 350 Kč.
Přihlášky:
wwww.vikyr.cz/prihlasky/akce.

22. 10. /čtvrtek/ 16.00–19.00 hodin
PŘEDPORODNÍ PŘEDNÁŠKA
Téma: povídání o porodu. Informace:
Radka Velová, 775 949 196, 
porad2@seznam.cz, 
www.porad2.webnode.cz.

28. 10.–1. 11. /středa–neděle/
PODZIMKY V ROKYTNICI
Pobytová akce o podzimních prázdni-
nách v Rokytnici nad Jizerou. 
Na programu: hry venku i uvnitř, vy-
cházky do okolí, celotáborová hra na
téma J. Cimrman. Přihlášky:
wwww.vikyr.cz/prihlasky/akce.

28.–30. 10. /středa–pátek/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
V JIZERKÁCH
Příměstský tábor, věk 6–11 let.
Outdorové aktivity, výlety, koně, lanové
centrum. Cena 1 500 Kč. 
Cena zahrnuje vstupné, poplatky 
a oběd. Přihlášky: Pavla Zemínová
Svoboda, 731 615 620, 
zeminova@vikyr.cz.

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

1.–30. 10. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
V herně s krátkým programem.
Určeno pro děti od 3 měsíců 
s doprovodem.

3. 10. /sobota/ 10.00–15.00 hodin
DEN PRO MÁMU
Připomeňme si společně, že myslet na
sebe není hřích. Jedna z pěti žen pro-
žije psychické potíže v těhotenství
nebo v mateřství. Přijďte v tento den
rozzářit svůj Úsměv mámy.
Podrobnosti o celé akci naleznete na
našich facebookových stránkách a ve
facebookové skupině Zkrocená popo-
rodní deprese Liberec – Jablonec.
Eventuálně na tel. číslech 605 733 540,
774 450 181 (Míša Havlíková – Lbc),
722 451 135 (Markéta Horská – Jbc)
775 987 291 Jablonec.

5. 10. /každé pondělí/ 
10.00–11.00 hodin
TVOŘENÍ PRO NEJMENŠÍ 
S LENKOU
Dopolední herny a dílničky, kde lze
vytvořit výrobek pro radost.

5. 10. /každé pondělí/ 16.00–16.45 hodin
PŘÍPRAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY
Trénování správného držení tužky
a příprava na psaní. Cviky, rozvoj řeči,
mluvení před kolektivem. Vše hravou
formou.

6. 10. /úterý/ 10.00–14.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY
Workshop pro všechny nastávající
maminky. Výroba šperků, dětských
kousátek, klipů na dudlík, kočárky atd.
Vše z atestovaných silikonových korálků.
Přihlášky na tel. 605 733 540.

6. 10. /každé úterý/ 10.00–10.30 hodin
RADOST Z POHYBU
Tanec, písničky a dětské cvičení, které
jsou vždy přizpůsobeny věku, zájmu
a možnostem přítomných dětí. Délka
cvičení závisí na udržení pozornosti
dětí. Prostě si užíváme radost z pohybu.

7. 10. /každá první středa/ 
10.00–11.00 hodin
DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ

8. 10. /každý čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v kombinaci se zdravotní
tělesnou výchovou.

9. 10. /každý pátek/ 10.00–11.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO VAŠE
DĚTIČKY

9. 10. /každý pátek/ 17.00–19.00 hodin
TVOŘENÍ S KÁŤOU
Kreativní kroužek pro dospělé. Tvořit
budeme scrapbook, mixed media art.
Přihlášky na tel. 605 733 540. 

17. 10. /sobota/ 8.00–18.00 hodin
VÝLET S BABIČKAMI
Výlet vlakem do Drážďan. 
Přihlášky na tel. 605 733 540, 
více info na Facebooku.

20. 10. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

21. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Sestřičky od zubního lékaře vám
odpoví na otázky ohledně péče
o zoubky společně s praktickou
ukázkou správné metody.

Podzimní koktejl ZUŠ

7. 10. /středa/ – 17.00 hodin. Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola v Jablonci nad Nisou pořádá v městském
divadle tradiční akci – Podzimní koktejl ZUŠ. Jedná se o přeložený jarní
profilový pořad aneb Co nešlo na jaře udělat. Na přehlídce vystoupí
žáci tanečního oboru.

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování
veřejné produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonů umělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel
akce.

FLORBAL
3. 10. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC LIBEREC B
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

17. 10. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– PANTHERS PRAHA B
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

25. 10. /neděle/ 8.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ –
LIBERECKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH
ŽÁKŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., kurty č.
1 a 2.

FUTSAL
11. 10. /neděle/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– WIZARDS DDM PRAHA
II. liga západ, centrkurt.

30. 10. /neděle/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC MALIBU MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

11. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE
II. liga mužů, centrkurt.

24. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – DUKLA PRAHA B
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se lišit dle aktuálního herního
plánu pořadatele TJ Bižuterie.

2. 10. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – HRONOV
1. liga žen, kurt č. 4.

3. 10. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – HRONOV
1. liga žen, kurt č. 4.

3. 10. /sobota/ 15.00 hodin
VK DUKLA LIBEREC – KRALUPY
Extraliga kadetek, kurt č. 1.

3. 10. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
SG JABLONEC – KRALUPY A
1. liga juniorek, kurt č. 3 a č. 4.

4. 10. /neděle/ 11.00 hodin
VK DUKLA Liberec – MADETA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Extraliga kadetek, kurt č. 1.

23. 10. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.

24. 10. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.

24. 10. /sobota/ 12.00 a 15.00 hodin
SG JABLONEC – TEPLICE
1. liga juniorek, kurt č. 4.

24. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

24. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

31. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ JABLONEX
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz

3. 10. /úterý a středa/ 9.00 hodin
MČR DRUŽSTEV DOROSTENCŮ
A DOROSTENEK
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

10.–11. 10. /středa/ 9.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a Okresní sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou pořádá na XXXIV.
ROČNÍK JABLONECKÉ HALY 2020
v běhu jednotlivců na 100 m s překáž-
kami.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV přeno-
sům může změnit.

17. 10. /sobota/ 16.30 hodin
FK JABLONEC 
– FC ZBROJOVKA BRNO
FORTUNA:LIGA, 7. kolo

31. 10. /neděle/ 14.30 hodin
FK JABLONEC – BOHEMIANS 1905
FORTUNA:LIGA, 9. kolo

■ Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz

3. 10. /sobota/ 9.00 hodin
HC VLCI – HC VARNSDORF
KP dorostu.

3. 10. /sobota/ 11.30 hodin
HC VLCI – HC Krkonoše
Liga juniorů.

3. 10. / sobota / 18.00 hodin
HC VLCI – HC WIKOV HRONOV
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

4. 10. /sobota/ 16.30 hodin
HC VLCI – HC Česká Lípa
KP dorostu.

7. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DĚČÍN
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

9. 10. /pátek/
HC VLCI – HC Frýdlant
Liga juniorů.

18. 10. /neděle/ 11.30 hodin
HC VLCI – HC KUTNÁ HORA
Liga juniorů.

21. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – MOSTEČTÍ LVI
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

28. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC BÍLINA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

25. 10. /neděle/ 
HC VLCI – HC Liberec B
KP dorostu.

30. 10. /neděle/
HC VLCI – HC Benátky
Liga juniorů.

■ Sportovní areál 
Břízky
3. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– FK MLADÁ BOLESLAV
Česká fotbalová liga, skupina B, 7. kolo,
www.fkjablonec.cz.

3. 10. /neděle/ 16.00 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK FRÝDLANT
7. kolo, Krajský přebor,
www.jiskramseno.cz.

17. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – PŘEPEŘE
Česká fotbalová liga, skupina B, 9. kolo,
www.fkjablonec.cz.

17. 10. /neděle/ 15.30 hodin
FK JISKRA MŠENO – TURNOV
9. kolo, Krajský přebor, 
www.jiskramseno.cz.

31. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – ŽIVANICE
Česká fotbalová liga, skupina B,
11. kolo, www.fkjablonec.cz.

31. 10. /neděle/ 14.00 hodin
FK JISKRA MŠENO 
– ŽELEZNÝ BROD
11. kolo, Krajský přebor, 
www.jiskramseno.cz.

■ Areál Břízky
www.skijablonec.cz
5. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
55. ročník závodu v přespolním běhu

■ TJ Sokol 
Jablonec n. N.
Fügnerova 5, 
tel. 728 761 563, 604 647 315

Pravidelné cvičební hodiny, přihlášky
přímo před lekcí.

PONDĚLÍ
9.30–10.30 hodin
Zdravotní cvičení pro seniory
Stolní tenis pro seniory
17.00–18.00 hodin 
Stolní tenis pro rodiče i děti

ÚTERÝ
9.30–10.30 hodin
Hry pro děti od 2 let
9.30–12.00 hodin
Stolní tenis pro seniory
16.30–17.30
Aby záda nebolela, pro ženy a muže
17.30–18.30 hodin
Kondiční cvičení pro ženy
18.30–20.00 hodin
Badminton pro veřejnost, rezervace
nutná.
20.00–21.30 hodin
Kondiční cvičení mužů

STŘEDA
16.00–17.00 hodin
Parkour pro dívky a chlapce

ČTVRTEK
9.30–10.30 hodin
Zdravotní cvičení pro seniorky
9.30–12.00 hodin
Stolní tenis pro seniory
15.30–16.30 hodin
Rodiče s dětmi od 2,5 let
16.30–17.30 hodin
Předškoláci + mladší školáci (4–8 let)
17.30–18.30 hodin
Kondiční cvičení ženy

PÁTEK
9.30–11.00 hodin
Badminton pro veřejnost na dvou
kurtech, viz úterý. 

O víkendu rezervace nutná.
Hrajeme si v Sokolíku, pro nejmenší
děti.

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

SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. 
Provozní doba služby pondělí až pátek
8.00–16.00 hodin, klienti musí mít uza-
vřenou smlouvu o službě a objednáv-
ky minimálně dva dny předem. 
Více informací:
doprava@cck-jablonec.cz; 
tel. 702 191 003. 
Pátek 4. října odstávka.

14. 10. /středa/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko-praktický kurz první
pomoci v rozsahu požadovaných hodin
určený vyhláškou pro uchazeče
o řidičský průkaz. Na tuto normu je
ČČK držitelem certifikátu Evropské
komise pro první pomoc (EFAC). 
Vstup: nutné přihlášení
http://www.cck-jablonec.cz 
(ON-LINE REGISTRACE).

Každé úterý od 16.00 do 17.30 hodin
ODPOLEDNE PRO NOVÁČKY –
PŘÍPRAVNÝ TÝM ČČK
Chcete se přidat do týmu ČČK? Máte

chuť pomáhat, něco se přiučit, zažít
různá dobrodružství? Staňte se členem
ČČK a pojďte s námi pomáhat. Více
informací na velitel@cck-jablonec.cz.

Každé úterý od 15.30 do 17.00
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA
Zájmový kroužek plný první pomoci,
nauky o lidském těle a her, možnost
pro děti od 10 do 14 let. 
Více informací: kmz@cck-jablonec.cz 

7. 11. /sobota/ 20.00 hodin
8. BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Večer věnovaný hlavně těm, kteří po-

máhali při nasazení v nouzovém stavu
ČR prostřednictvím našeho ČČK, a dále
pro ty, kteří darují bezpříspěvkově to
nejcennější, tedy krev. K poslechu hraje
Continental band a večerem provází
Lucie Fürstová. Vstupenky za 150 Kč
v pokladně Eurocentra.

■ Spolkový dům
E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

6. 10. /úterý/ 18.00 hodin
SPOLEČENSTVÍ JOSEFA ZEZULKY
Biotronik TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda ve Spolkovém domě
E. Floriánové 8. Informace: www.dub.cz.
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■ Z knihovny 
Eva Koudelková: 
Doktor Kittel
Kniha obsahuje kompletní sou-
bor lidových vyprávění němec-
kých obyvatel Jablonecka, kte-
rá byla od časů zázračného
doktora Jizerských hor o něm
napsána. Díky šíři záběru po-
věstí je patrné, jak se v průbě-
hu doby pohled na postavu
doktora Kittela měnil. 

„Čtenář v knize najde vedle
adaptací lidových vyprávění
i doplňující informace v podo-
bě poznámek, vysvětlivek, sou-
pisů literatury o doktoru Kitte-
lovi a dalších textů,“ říká Alena
Rozkovcová, vedoucí studovny
Městské knihovny v Jablonci
nad Nisou.

Knihu vydalo nakladatelství
Bor. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihovny
od osmé do sedmnácté hodiny.

■ Krátce
Countryon láká nové členy
Dveře všem zájemcům budou
otevřené v sobotu 3. 10. od 17
do 18 hodin a ve čtvrtek 8. 10.
od 18 do 19 hodin a v Kulturním
domě Kokonín (Dělnická ul. –
naproti lékárně). Vítáni jsou
jednotlivci, páry i skupinky
přátel.

Seznámíme vás se základy
country tanců a tzv. Square
Dance (čtverylka). Tento taneč-
ní styl je určený hlavně pro
společnou zábavu, není potře-
ba většího tanečního nadání,
stačí, když umíte počítat do os-
mi, cítíte alespoň trochu ryt-
mus a chcete se společně poba-
vit. 

Countryon se dále věnuje
i Kankánu a americkému stepu
tzv. Clogging. V případě těchto
dvou tanečních stylů se jedná
výhradně o dámskou záležitost.
S natrénovanými choreografie-
mi vystupujeme v atraktivních
kostýmech na různých kultur-
ních akcích (plesy, slavnosti,
festivaly) Pokud jsi dívka nebo
žena, která má smysl pro ryt-
mus, pozitivní energii a baví tě
tanec, můžeš se na nás přijít
podívat každou středu od 18
hodin do KD Kokonín. Pokud tě
tanec zaujme, rády tě přijme-
me mezi nás.

Více informací získáte na tel.
777 085 780 (Zuzana Čiháková),
e-mailu: cihacizradla@seznam.cz
nebo na www.countryon.info

Studoval jste v té době neznámý obor, jak jste se
k němu dostal?
Chodil jsem na gymnázium, ale popravdě, moc mě ne-
bavilo. V té době otevírali nový experimentální učební
obor vodaře při Střední odborné škole ve Vysokém Mýtě.
Byl to obor zaměřený na funkci hrázných a jezdných
(obsluha na hrázích, jezech a v plavebních komorách). 

Jak jste se dostal k práci hrázného v Jablonci?
Před vojnou jsem krátce pracoval na přehradě Souš
a ještě před koncem vojny se objevila nabídka Povodí
na funkci hrázného v Jablonci, který by vystřídal
Františka Školu. Byl jsem vybrán a svou funkci zastá-
vám již 45 let. 

Váš život je plně spojen s perlou Jablonce, s přehra-
dou?
Ano, nikde jinde jsem nepracoval a především jsem
v blízkosti přehrady po celou dobu žil. Hrázný bydlí
v modrém domku Povodí Labe u bývalé Bižuterie. Zde
jsme s manželkou pracovali a žili, měli jsme zahrádku
a prakticky jsme byli stále v práci. To vše se nyní změ-
nilo. Od července bydlíme v novém bytě, koupili jsme
si zahrádku a byt uvolnili mému nástupci, kterého zau-
čuji a prvního ledna převezme moji práci a já si začnu
užívat důchodu.

Pracovat tolik let v jednom zaměstnání je dnes ra-
rita.
Je to takový unikát, ale práce hrázného je nesmírně za-
jímavá a různorodá. Vodní nádrž Mšeno je specifická
tím, že je uprostřed města a tvoří hlavní volnočasové te-
ritorium města, zejména v letních měsících. Naše prá-
ce, kterou vykonáváme, je více vidět a je vnímána růz-
ně. Lidé si velmi všímají maličkostí, ale mnohdy pro
nás zásadní věci jim unikají. Často volají na různé smě-
ry, že se jim nelíbí to či ono. Neříkám to proto, že bych
si stěžoval, ale abych sdělil, že má práce je, na rozdíl od
kolegy třeba na Černé Nise, jsem více pod drobnohle-
dem. Navíc mnohé politické strany udávají přehradu
jako prioritu před volbami, ale ne vždy se předvolební
plány naplní.

Co vše zahrnuje práce hrázného?
Především jsou to pravidelná měření a relace souvise-
jící s chodem přehrady. Hodně času pojme údržba ze-
leně, břehů a pláží. Na jaře kapají ryby, což je problém
rybářů, ale my předcházíme kritice a tlející, páchnoucí
ryby sbíráme. Kosíme louky, hlídáme kvalitu vody, kte-

rá se za poslední roky velmi zlepšila, což je dáno i od-
kanalizováním oblasti Břízky a domů na straně za lo-
děnicí TJ Delfín. V mém rajónu jsou také i druhá a tře-
tí přehrada na Bedřichově, kde také hlídáme kvalitu vo-
dy, měříme teplotu, průtok, průsak hráze atd.

Které zásadní akce jste v roli hrázného zažil?
Byly celkem tři. Ta první na přelomu let 1990/2000 kdy
bylo zjištěno, že hráz prosakuje. Místo tradiční injektá-
že jsme se rozhodli pro vybudování tzv. těsnicí štoly.
Jednalo se o specifické dílo, které se do kamenných
hrází nikdy nedělá. Předcházelo tomu na podzim 1998
vypuštění přehrady a bylo to podruhé v její historii (po-
prvé r. 1959). Vše se podařilo a myslím, že po letech
provozu to byla správná volba. Druhou významnou ak-
cí bylo budování protipovodňové štoly v roce 2013
a s tím související rekonstrukce rozdělovacích objektů
na obou Nisách. Díky tomu umíme regulovat tři toky,

a to Lužickou Nisu z Lučan, Mšenský potok a Bílou
Nisu z Bedřichova. I díky tomu máme vodu v přehradě,
neboť pouze Mšenský potok by nám přehradu nenapl-
nil. Třetí akcí je právě probíhající rekonstrukce koruny
hráze.

Jak se změnilo vnímání přehrady za dobu vašeho
působení?
Nádrž byla vždy chloubou města. Její okolí se v průbě-
hu času měnilo. Zažil jsem bourání Navety a výstavbu
nového sídliště Mšeno. To nebylo úplně šťastné rozhod-
nutí, z okolí zmizelo mnoho krásných stromů a nová
betonová zeď zastínila zapadající slunce. Chápu, že to
bylo budováno v kontextu doby, ale rozhodně jsem pře-
svědčen, že mohly být projektovány terasovité domy,
které by ráz krajiny tolik nenarušily. Změnilo se i záze-
mí, v minulosti byly v okolí tři kiosky. Nedávno jsem
obcházel přehradu a je jich 12. Nejsmutnější jsem asi
z Tajvanu, který byl kdysi chloubou přehrady a častým
výletním místem. Dnes je zde ruina. Majitel objektu
i přilehlého pozemku nic nečiní a torzo hyzdí krásné
místo v bezprostřední blízkosti nádrže. Renovaci by si
zasloužily i Sluneční lázně, osobně bych se přikláněl
k zachování retro stylu.

Je práce hrázného i vaším koníčkem?
Určitě ano, 45 let jsem s ní plně spjat, je to práce, která
mě baví a do jisté míry mi dává volnost. Rozhoduji, kte-
ré práce kdy vykonávat, dokáži určit priority a myslím,
že má práce je vidět. Provádíme také pravidelnou cyk-
lickou údržbu. S trochou nadsázky mohu říci, že jsem
byl sám svým pánem. Z vedení společnosti ani města
mi do práce tolik nemluvili a vždy jsem ji vykonával
s láskou a zodpovědně. Mám však i jiné koníčky, rád
jezdím na kole, na běžkách, mám rád Krkonoše a výle-
ty v přírodě. 

Odcházíte do důchodu, není vám to líto?
Je i není. Mám dvě děti a víc než to, že odcházím, mě
mrzí, že syn po mě nepřevzal štafetu, podobně jak se
tomu stalo např. v Josefově Dole, kde dělá hrázného
druhá generace Ševčíků. Bohužel syn se nepotatil, což
je mi líto. Pět let přesluhuji a do důchodu se těším, ko-
nečně budu mít více času na své koníčky. Když se o-
hlédnu je za mnou kus vykonané práce, a to ocení
mnoho lidí, napříč generacemi. Jejich pochvala mě
vždy potěšila a potěší a utvrzuje v tom, že jsem práci
nedělal nadarmo a měla smysl. 

Jiří Endler

Jiří Chmelař
S přehradou je spojen celý můj profesní život

■ Tvář měsíce

Jiří Chmelař pochází z Josefova Dolu, kde vychodil základní školu. Poté studoval 
na gymnáziu, odkud po dvou letech přešel na nový obor vodař na střední odborné učiliště.
Od 1. 10. 1975 pracuje jako hrázný u vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou. Na starost
má i malé vodní nádrže Bedřichov II a III.

Foto Jiří Endler
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■ Obrazem: Jablonecká sportovní neděle 2020

V neděli 6. září se na parkovišti u městské haly v zahradě plaveckého bazénu i na březích
„jabloneckého moře“ konala tradiční akce pro širokou veřejnost Jablonecká neděle.
Na ní se prezentovaly sportovní kluby a zájmové kroužky. Děti si mohly vyzkoušet různá sportovní odvětví.
Na snímcích jsou zachycena stanoviště biatlonistů, házenkářů, orientačního běhu, judo klubu, ragbistů
a ukázka Capoeiry. Akce se konala v rámci místní Agendy 21 a podílí se na ní statutární město Jablonec nad
Nisou, SPORT Jablonec, s. r. o., a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Foto Jiří Endler

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitel-
ného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního progra-
mu Zaměstnanost.

Eurocentrum se v říjnu opře o zvučná jména
Eurocentrum pro nadcházející sezonu oteví-
rá pořady, kde si přijdou na své mladší
i starší generace, příznivci „tvrdších“ i klid-
nějších žánrů.

Letní scéna kvůli aktuální situaci zatím neukli-
dí lavičky ani s nastupujícím podzimem. Říjno-
vý program v sobotu 3. 10. otevře 22. ročník
pejskařské akce Jablonecký voříšek, který po-
řádá Liga na ochranu zvířat ČR Jablonec n. N.
a útulek Dášenka. Do role čestného hosta přijal
pozvání známý liberecký kynolog Pavel Thiel.

O týden později, 10. října, čtyřnohé přátele
člověka v amfiteátru vystřídá vyprodaný kon-
cert skupiny Mirai, který se pořádající Univer-
sal Music Czech Republic rozhodli kvůli dřívěj-
šímu omezení kapacit sálů a dalším nařízením
přesunout z interiéru do vnějších prostor. Kon-
cert začne už v půl osmé.

O přesunu vystoupení jedná Eurocentrum
s managementem skupiny i v případě odlože-
ného koncertu skupiny Arakain, vystoupení,
které by se mělo v rámci odloženého turné
k novému albu uskutečnit v pátek 16. 10.
„Vážně zvažujeme přestěhování akce do exteri-
érů. Museli bychom pravděpodobně i zkrátit
vystoupení předkapel a začít o něco dříve, aby-
chom stihli akci ukončit do desáté večerní ho-
diny,“ upřesňuje Jan Ocilka z Eurocentra.

Další kulturní akce variantu pro uskutečnění
ve vnějším prostředí až na jednu výjimku ne-
nabízejí. Logicky jsou to pořady, kde by sezení

za podzimních odpolední a večerů bylo pro ná-
vštěvníky značně nekomfortní. Výhodou sálu je
jeho rozlehlost, mechanická ventilace a stabil-
nější teplota.

Především malým návštěvníkům je určeno
pak vystoupení břichomluvce Zdeňka Polácha,
které s sebou v neděli 18. 10. přiveze svou nej-
větší celebritu - Matýska, známou ze soutěže
Československo má talent. V úterý 20. října na-
bídnou Václav a Lenka Špilarovi publiku cesto-
pisnou diashow o Vietnamu a zavedou jej slo-
vem a obrazem do krajin malebných čajových
plantáží, rýžových polí, vysokých hor a vesnic,
stejně jako lidnatých měst.

Následující den si vybral Pragokoncert pro
realizaci nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice, Dívčí války,
komedie Čechova prozatímně osvobozeného
divadla. Hned ve čtvrtek 22. října herce na pó-
diu vystřídá Asonance, dnes již kultovní česká
folková skupina, která se zaměřuje na skotské
a irské lidové balady a písně. 

Na neděli 25. října je naplánován odpolední
koncert Chotyňské 12° / Naveta Big Bandu, na
kterém zazní jak známé taneční a swingové
písničky, tak lidové melodie. Tento model akce
prozatímně nahrazuje tradiční taneční odpo-
ledne. V případě opravdu příznivého počasí se
říjnová akce uskuteční v exteriérech, v opač-
ném případě v sále.

Posledním říjnovým vystoupením je koncert
špičkové bluegrassové skupiny Cop s termínem
27. 10.

Pro akce ve vnitřních prostorech platí přís-
nější hygienická pravidla. Na jejich dodržování
Eurocentrum ústy Ocilky apeluje: „Chtěli by-
chom požádat, aby si všichni návštěvníci s se-
bou brali nařízené roušky či respirátory a ve
vnitřních prostorech je nosili. Pokud budeme
schopni úspěšně zajistit aktuálně nařízené po-
četní limity, plánujeme po shodě s účinkujícími
pořady uskutečnit.“

V případě, že ale z důvodu nových nařízení
nebude možné akce realizovat, Eurocentrum
všude tam, kde vystupuje jako pořadatel, vstup-
né návštěvníkům vrátí. (jo)

Kapela Arakain, foto archiv Eurocentrum
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V padesátých letech minulého století jablonec-
ká provozovna společného dopravního podniku
zajišťovala provoz na polovině meziměstské
trati a na třech vlastních linkách. Páteřní „jed-
ničku“ z Rychnova do Janova posilovala „trojka“
mezi Kokonínem a Mšenem a napříč městem
jezdila „dvojka“ z Pasek k hlavnímu nádraží.
Na tu byly nasazovány nejstarší vozy, byť po
modernizaci z třicátých let, doplňované někdy
staršími tramvajemi z Liberce. Byť se v druhé
polovině padesátých let zvažovalo propojení
„dvojky“ z „jedenáctkou“ a tramvaje z Liberce
by tak jezdily až do Pasek, plánovaná rekon-

strukce Podhorské ulice byla záminkou zasta-
vení tramvajového provozu v únoru 1959. Ale
i nadále měl Jablonec zájem zachovat tramva-
jový provoz na páteřní trati. V rámci poměrně
rozsáhlých oprav kolejí v letech 1958–1962 byla
vybudována smyčka pro obracení vozů v Rych-
nově, vratný trojúhelník v Janově a hledala se
vhodná místa pro podobná obratiště ve Mšeně
a v Kokoníně. I po rozdělení v roce 1960, byla
koncem roku 1962 libereckým dopravním pod-
nikem uvedena do provozu měnírna v Zeleném
údolí, jejíž objekt slouží dosud, a ta napájela ce-
lou rychnovsko–janovskou trať. 

Ze zrušeného provozu z Mostu bylo ještě
v roce 1961 zakoupeno dalších 12 zánovních
tramvají 6MT a dalších 5 starších na náhradní
díly. V jablonecké remize se rozeběhly poměr-
ně důkladné opravy těchto vozů a poslední byl
zprovozněn v roce 1963. Nezaúčtování těchto
pořízených vozů jako investiční akce a další
chyby v účetnictví byly záminkou pro výměnu
ředitelů v dopravním podniku a s novou perso-
nou ve vedení se změnil i náhled na tramvajový
provoz. Byl prodlužován interval a část spojů
nahradily autobusy, k zastavení provozu mělo
dojít do konce roku 1965. Zimní kalamita však
zánik tramvají urychlila, na konci března pře-
vzaly dopravu na městské trati autobusy. 

Tomáš Krebs

Labutí píseň jabloneckých tramvají

V druhé polovině padesátých let se na jabloneckých linkách objevovaly i tramvaje z Liberce, jako vůz č. 9 na snímku ještě ve
starém Mšeně, ze kterého nezůstal kámen na kameni.

V roce 1957 do Jablonce zavítal i prototyp nové tramvaje
T2 zkoušený na trati do Liberce. Na jabloneckých tratích
však nejezdil kvůli větší šířce a energetické náročnosti.

V roce 1962 byly v dílnách i na dvoře vozovny opravovány
z Mostu získané tramvaje 6MT, které postupně nahradily
starší jablonecké vozy. Úplně vzadu na snímku je ještě patr-
ná původní poštovní motorová tramvaj, používaná již jen
jako služební.

Ještě do roku 1962 bylo na trati z Janova do Rychnova rušno,
provoz byl zajišťován i s vlečnými vozy v intervalu 24 minut,
mezi Mšenem a Kokonínem dokonce 12 minut. Občas se
přidala i zkušební jízda, jako na snímku z výhybny v Horním
Kokoníně. 

Šafrán slaví pětadvacáté výročí
Jubilejní 25. sezonu předvádí své umění
folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad
Nisou. Soubor v roce 1995 založili manželé
Aleš a Jaroslava Václavíkovi.

V současné době má Šafrán 28 členů, z nichž
devět tvoří kapelu, která tanečníky na vystou-
peních doprovází. Vedoucím souboru je Aleš
Václavík, který v září oslavil významné životní
jubileum 65 let.

„V roce 1997 jsme založili dětský soubor Ša-
fránek, do kterého dochází děti od 3 do 15 let,“
říká Aleš Václavík.

Oba soubory jsou zaměřeny na lidové písně
a tance z Podještědí, Podkrkonoší a Pojizeří.
„Vystupujeme v krojích, které jsou kopiemi pů-
vodních krojů z této oblasti,“ zmiňuje ošacení,
jež je nedílnou součástí folklorního vystoupení
Jaroslava Václavíková.

Činnost souborů je velmi rozsáhlá. „Jaro ví-
táme velikonočním koledováním s pomlázkou.
Oproti tomu Živý Betlém je již několik let ozdo-
bou oslav vánočních svátků. V programu máme

například pásma s názvem V těch Jizerskejch
horách, My jsme chasníci, Mlynáři nebo Tra-
vička zelená. A též tradiční tanec Česká beseda,
který se v této podobě tančí již přes 140 let,“ vy-
jmenovává část repertoáru Václavíková.

Oslavy založení souboru pokazily okolnosti
s pandemií COVID-19 a plánované oslavy spo-
jené s vystoupením se zúžily v rámci členů sou-
boru a rodinných příslušníků. „I přesto, že mož-

nosti prezentace souboru jsou nyní omezené,
v září jsme vystupovali na několika místech
s naším novým programem Dožínky. Věříme,
že v prosinci nás diváci uvidí opět s tradičním
Živým Betlémem,“ doufá Václavík.

Chloubou souboru jsou zahraniční vystoupení
a mezinárodní festivaly. Šafrán tančil v Mexiku,
na Mallorce, v Německu, v Polsku, ve Francii,
v Belgii, v Tunisu, v Itálii, na Slovensku, v Řecku
či v Srbsku. „Za největší úspěch souboru pova-
žujeme již třetí účast na Mezinárodním folklor-
ním festivalu ve Strážnici,“ zmiňuje z pohledu
Šafránu nejkrásnější akci Václavíková.

Soubor úzce spolupracuje s jabloneckým ma-
gistrátem a Vlastenecko-dobročinnou obcí ba-
ráčníků v Jablonci nad Nisou ve Mšeně. „Hlav-
ním posláním souboru je přinášet lidem radost
a úsměv, oslavovat krásy života tancem a písní,
udržovat lidové zvyky a tradice z této oblasti,
a to se nám, doufáme, daří,“ shodují se manže-
lé, kteří soubor vedou 25 let a postupně do něj
začlenili i své děti a vnoučata.

(end)

Od 1. 1. 1955 až do roku 1959 se v Poštovní ulici potkávaly
tramvaje dvou linek. Souprava „jedenáctky“ jedoucí od Sa-
dové odbočila do Budovatelů a tramvaj od Pasek a divadla
pokračovala k nádraží.

Foto archiv Šafrán
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■ Ohlédnutí
Zakončení prázdnin výletem
Závěr prázdnin a začátek září se
nesl ve znamení výletních a po-
znávacích zážitků, navíc hlavně ve
znamení setkání se s přáteli na ne-
tradičních a důstojných místech.
Jablonečtí senioři se každý rok zá-
věrem prázdnin vydávají do Prahy.
Tentokrát na pozvání náměstka
primátora Davida Mánka zavítali
do historické budovy Národního
muzea. Takový výletní tip předčil
veškerá očekávání. Příjemní a pro-
fesionální průvodci se ujali dvou
skupin a zavedli je do všech zpří-
stupněných prostor, i do panteonu,
kupole a místnosti s kostrou plej-
tváka myšoka. Našel se i čas na in-
dividuální prohlídku. Ze stálých
expozic byl zpřístupněný sál mine-
rálů a pak dvě dočasné výstavy.
Jedna se vázala k Sametové revo-
luci a druhá ke státním symbolům
ČR. Před odjezdem z Prahy zašli
mnozí na dobrou kávu nebo se šli
podívat na Václavské náměstí.
Cesta domů patřila ještě jedné za-
stávce, konkrétně zámeckým za-
hradám v Lysé nad Labem. Jak
známo, je zde alegorický soubor
soch, který nemá ve světě obdobu. 
Na své si přišli i členové jednotli-
vých klubů seniorů z Palackého,
Novoveské, B. Němcové a Koko-
nína. Pro ně byl připravený auto-
busový výlet do sklárny v Kunra-
ticích u Cvikova. Sklářský mistr
a majitel Jiří Pačinek zbudoval
v sousedství sklárny Křišťálovou
zahradu a blízký kostel proměnil
v Křišťálový chrám. Kromě výletu
jako takového bylo pro všechny
velmi důležité vyjet za hranice
Jablonce a strávit s přáteli a vrs-
tevníky společné chvíle. 

(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 provozu získáte
v kanceláři volnočasových aktivit,
tel. č. 728 616 492, e-mail: volnoca-
soveaktivity@centrumjablonec.cz. 

Pohybové aktivity seniorů jsou
již od roku 2016 rozšířené o hru
mölkky. Hra má původ ve Finsku
a jedná se o očíslované dřevěné
kolíky. 

Oproti loňsku, kdy se na turnaji
potkali senioři ze čtyř měst, tedy
z Jablonce, Liberce, Frýdlantu
i České Lípy, byl letošní ročník
z pochopitelných důvodů připrave-
ný jen pro domácí hráče. Jednou
velkou novinkou bylo místo setká-
ní. Pořadatelé, tedy statutární měs-
to, CSS a jablonecký Sokol, se do-
hodli na oživení Tyršových sadů.
Přátelská atmosféra a herní soubo-
je se nesly celými sady a také vy-
nesly tři jablonecká prvenství.
Tréninky hry mölkky a pétanque
budou probíhat i v říjnu, za hezké-
ho počasí každé pondělí dopoled-

ne v areálu volnočasových aktivit
v ulici F. L. Čelakovského. 

Zpívání v zahradách
Pěvecký soubor Izerína si nachys-
tal dvě překvapení a s nimi i specific-
ký vstup do nové sezony. V posled-
ním červencovém týdnu proběhly
dvě veřejné zkoušky pod širým
nebem, konkrétně v zahradách
u klubu seniorů Novoveská a Pa-
lackého. Připravené zázemí s křesly
a slunečníky připomínalo výletní
restauraci a lázeňskou kolonádu.
Izerína, byť po prázdninové pauze,
nabídla plnohodnotné, téměř ho-
dinové vystoupení. Posluchači se
také dozvěděli, jaké plány má
Izerína na podzim a o jaké písně
rozšíří svůj repertoár. (jv)

Klub seniorů Palackého
Jeden z větších klubů je Klub se-
niorů Palackého na adrese Palac-
kého 65 ve Mšeně. Klub je otevřený
nejen obyvatelům v daném objek-
tu, ale všem seniorům z Jablonce,
kteří o to projeví zájem. Po vynu-
cené pauze jsou opět připravené
nejen klubové aktivity. Důkazem

bylo setkání s Izerínou a výlet do
sklárny. Klubové aktivity jsou při-
pravené několikrát týdně, prostor
je na setkání u kávy, na kvízové
odpoledne, promítání fotek, na
cvičení na židlích i na procházky
a kratší výlety. Vedoucí klubu je od
září Lída Fejtková. Bližší informa-
ce jsou k dispozici na čísle 728 616
492. (lf)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu – tel.: 723 510 256

7. 10. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda s L. Wejnarem – změny
v dopravě MHD Jablonec n. N.
od roku 2021 – velký sál CSS.

14. 10. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS.

21. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření KT, program na listopad
– velký sál CSS.

23. 10. /pátek/ 13.45 hodin
Vrkoslavice – Dobrá Voda, odjezd
bus č. 113 z AN směr Malé
Vrkoslavice, zpět bus č. 101
v 15.06, 15.36, 16.06.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

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

22.10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Přednáška Pavla Svobody na téma
Darování, dědění a závěť, i pro ve-
řejnost – malý sál CSS.

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu – tel. 720 623 595
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KS při STP MO2.

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

4.–10. 10. 
Pobyt Františkovy Lázně.

14. a 21. 10. /středa/ 9.30 hodin
Klubové dopoledne – pouze pro
členy – cvičebna CSS.

12. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
Setkání členů klubu – pouze pro
členy – cvičebna CSS.

15. a 29. 10. /čtvrtek/ 9.30 hodin
Herní dopoledne (karty, člověče,
dobble, piškvorky,…) – pro členy
i nečleny – cvičebna CSS.

Návštěva Národního muzea, foto CSS

Výlet do Křišťálové zahrady, foto CSS

Turnaj hry mölkky, foto CSS
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Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory

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

1. října 1920, 269, strana 3, 6, V
Jablonec. Kino Fortuna hraje od soboty do
úterka nádherný film s Lotte Neumann Stíny
minulosti.

Jablonec. Výzva. Školský odbor a školní výbor
místní pokračovací průmyslové školy hledá pro
žáky školního roku 1920–1921 rýsovací prkna
a rýsovací soupravy. Vedení školy je nemůže
pro vysokou cenu pořídit vlastním nákladem.
Prosíme veřejnost, aby ti, kteří tyto pomůcky
mohou postrádat, je předali na městský úřad.
Děkujeme předem. Předseda Karl R. Fischer.

Inzerát. Rekruti zvou na rozlučkový večírek,
který se koná v sobotu 2. října ve všech sálech
tělocvičny. Hraje kapela Ott. Vstup páni 5 K, dá-
my 4 K.

2. října 1920, 270, strana 1, 3, R, V
Berlín. Demilitarizace v Německu. Říšské mi-
nisterstvo obrany sděluje, že dnešním dnem
snížilo stav armády na 150 000 mužů.

Jablonec. Včera se konala v tělocvičně velká
schůze obchodníků a živnostníků jablonecké-
ho a tanvaldského okresu. Kritizovala se změna
v distribuci mouky a chleba, očekávané zvýše-
ní cen, sociální pojištění, majetková přiznání
a rušení tříd v mnoha německých školách.

7. října 1920, 275, strana 2, R
Janov nad Nisou byl povýšen na město. Vláda
ČSR o tom rozhodla 3. srpna 1920.

Praha. Klobouky pro soudní úředníky. Čes-
koslovenská vláda nakoupila 6 696 klobouků,
z toho 275 pro soudní úředníky. Nejprve si vy-
brala ministerstva, pak finanční úřad, soudní
úředníci si museli vzít to, co zbylo.

20. října 1920, 288, strana 3, 7, V
Finanční humor. A. Řekněte mi prosím – pan
Weisbarth si totiž chce ode mne vypůjčit peníze
– vy ho přeci znáte – co mi radíte? – B. Půjčit
Weisbarthovi? Toho znám tak dobře, jako vás.
Nepůjčil bych mu ani halíř!

Praha. V ČR bylo uznáno schopnými vojen-
ské služby 105 000 mladých mužů. Z nich bylo
95 000 povoláno do armády, 10 000 bylo ponechá-
no v jejich povoláních, kde jsou nenahraditelní. 

Inzerát. Kino Metropol hraje od 23. do 29. říj-
na šlágr sezóny Sumurun – příběh harémové
favoritky o 6 aktech s Polou Negri, Harry Liedt-
kem a Pavlem Wegenerem.

21. října 1920, 289, strana 2, R
Jablonec. Loupež u firmy Canek a Johne,
Jehlářská 5. Neznámí pachatelé ukradli psací
stroj Remington, pět perličkových kabelek, ho-
tovost 111 K z příruční pokladny, modré listro-
vé sako, šedý soukenný kabát s koženými knof-
líky, zelenošedou důstojnickou blůzu a kazetu
se vzorkovnicemi náhrdelníků.

22. října 1920, 290, strana 4, 6, V
Rýnovice. Cirkus Mauke. Německý tělocvičný
spolek pořádá 25. října ve 3 h odpoledne na ná-
vsi vystoupení kočovného cirkusu Mauke, kte-
rý zastíní i tak slavná jména jako Kludský
a Merano. Profesionální artisté, kapela a vlastní
kabel s elektrickou přípojkou dokreslují ame-
rický ráz přestavení. Uvidíte Herkula – nejsilněj-
šího muže na světě, Old Shatterhanda – známého
prérijního jezdce, lovce lvů Sisisisiho, indické-
ho fakíra a klauny Pimse a Pumse. Menažérie
předvede dosud nevídaná zvířata: indického kam-
zíka, kakamicku (Kakamieze) – křížence kočky
divoké a papouška kakadu a další exoty. Cirkus
doprovázejí cikánští běžci (trabanti) a jiné ná-
rody pod vedením náčelníka Stibinského.

Inzerát. Liebezeitova restaurace v Rýnovické
ulici zve na zábavný večer 23. října v 8 hodin.
Vystoupí komik Witte a vídeňský mistr grotesky
Krischek. Smích bez konce! 

23. října 1920, 291, strana 5, 7, V
Janov nad Nisou. První veřejnou schůzi měst-
ské rady 19. října 1920 zahájil starosta Anton
Schmidt. Mimo jiné se projednával prodej po-
zemku sklárně firmy Johann Schorm + Co. Byla
zřízena komise pro stavbu veřejných sprcho-
vých a vanových lázní. Pro všechny tři stávající
školy se pořídí do každé z nich nové lavice do
jedné třídy.

Jablonec. Sport. Běžecký závod Jablonec–Čer-
ná Studnice se koná zítra ve tři hodiny odpo-
ledne. Přihlášku podaly tyto kluby: Atletický
klub Frýdlant, První jablonecký plavecký spo-
lek, Volejbalový klub Jablonec, Kokonínský,
Rádelský a Maxovský tělocvičný klub. Start od
starokatolického kostela.

Jablonec. Fotbal v Břízkách. Německý spor-
tovní klub, senioři. Hrají zdejší Staří pánové
proti Německému sportovnímu klubu z Trut-
nova. Jablonec má silné mužstvo a dobré vý-
sledky. Sraz 24. října v půl druhé na hříšti.

Inzerát. Prodám dům s driketou (mačkárnou)
a loukou pro jednu krávu v Šumburku. Adresa
v redakci.

25. října 1920, 293, strana 1, V
Londýn. Stávka anglických horníků. Zostření
situace. Lloyd George vyzval obyvatelstvo k své-
pomoci. Maršál Haigh vyhlásil výzvu k demo-
bilizovaným vojákům. Situace se zostřuje, pro-
tože podpůrné fondy horníků vydrží ještě několik
měsíců.

Jablonec. Výsledky běhu na Černou Studnici.
Krásné počasí a zajímavý průběh přilákaly vel-
ký počet běžců i diváků. Dosavadní rekord 26
minut a 2/5 sekundy byl překonán 7 běžci.
Vynikající čas měl vítěz Adolf Kittel , který uběhl
4 450 m s 368 m převýšením za 21 minut a 49 3/5
sek! Všichni závodníci dosáhli vrcholu za méně
než 30 minut! Na startu přihlíželo 500 diváků,
v cíli asi 400.

26. října 1920, 294, strana 2, 3, R, V
Paříž. Ze světa módy. Elegantní ovčí kožichy
pro pány a dámy jsou zdobeny límci z ušlechti-
lejších kožešin. Viděli jsme elegantní dámskou
pelerínu v matně zelené barvě až na kolena –
límec byl ušit z bílé lišky, což pozvedlo nejen
vzhled, ale i cenu!

Jablonec. Divadelní kancelář oznamuje, že
se dnes hraje na všeobecné přání vojenská ve-
selohra Velitelský pahorek, od středy opera
Marta a v pátek drama od Artura Schnitzlera
Profesor Bernhardi.

29. října 1920, 294, strana 2, R
Praha. Platy vojáků prezenční služby: vojín
50 h/den, svobodník 70 h, četař 1,5 K, desátník
1 K, rotmistr 2 K. Zdražovací příplatek 2 K/den
pro mužstvo včetně četaře, rotmistr 4 K. Dobro-
volníci v aktivní službě mají mimo to ještě mě-
síční prémii 30 K, desátník a četaři 40 K, rot-
mistr 50 K. 

30. října 1920, 298, strana 1, R
Liberec. Oslava státního svátku. 28. října krát-
ce po 10 h ráno vniklo asi 30 legionářů do úřa-
dovny starosty Dr. Bayera a přinutili jej k vydá-
ní klíčů od lodžie a k vyvěšení červenobílých
vlajek. Z lodžie promluvili řečníci k lidovému
shromáždění místní pobočky Svazu legionářů.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2020 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. října. Vyhodnocení kaž-
dého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/.

Správná odpověď z zářijového kvízu: Autorem
mapy Ještědských a Jizerských hor z roku 1927

byl Josef Matouschek. Tato mapa se stala pra-
menem pro studium názvosloví Jizerských hor.
Její původní název byl Spezial-Karte vom
Jeschken – u. Isergebirge.

Výhercem zářijového kvízu je čtenář Šimon
Petrák.

Otázka na říjen:
V CHKO Jizerské hory se nachází velké množ-
ství vzácných rostlin. Mezi ně také patří vřeso-
vec čtyřřadý, který se hojně vyskytuje na:

a) Tiché louce

b) Klugeho louce

c) Vlčí louce

Jablonecká přehrada patří mezi největší městské 
nádrže ve střední Evropě a tvoří údajně největší 

vnitroměstskou vodní plochu v Evropě na východ 
od Ženevského jezera.

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti LI.

Některé jablonecké maličkosti prozatím
odolávají veškerým snahám o rozlousknutí
jejich původu a významu. Málo je o nich
i v archivech a adresářích. Jejich zveřejnění
proto snad může povzbudit náhodu a při-
nést třeba vzpomínku pamětníka či dosud
neznámou archiválii. Tak tomu je například
u domu, který jsem se odvážil překřtít na
Pozdrav Pánbůh. 

Známe to z Alp. Stoupáme úzkou lesní cestou
od jezera Vorderer Gosausee nahoru ke Gab-
lonzer Hütte čili Jablonecké chatě. Ta se od ro-
ku 1933 nachází ve výšce 1550 metrů nad mo-
řem a v její šenkovně visí obraz jablonecké
radnice. Cesta se klikatí, skály Dachsteinu v dál-
ce září, mineme Gablonzer Brünnlein čili
Jabloneckou studánku, a tak trochu se díky to-
mu jménu cítíme jako doma, v podhůří Jizer-
ských hor. Výše na konci lesa nás míjí rozvese-
lená skupinka starších rakouských turistů – že
patří do Alp je možné rozpoznat již zdálky:
kostkované košile, krátké kalhoty, ano i onen
ve zdejším kraji typický plstěný klobouk mají
muži na hlavě. Růžolící a se širokým úsměvem
na nás halekají typický pozdrav alpských ste-
zek: Grüß Gott! Ano, v češtině to zní tak ar-
chaicky – Pozdrav Pánbůh, častěji zkrácené na
Pozdravpánbů zní jako z venkovských filmů
pro pamětníky či ještě ze starších dob, nějakých
těch časů národního obrození. V Čechách se na
něj odpovídalo slovy Dejž to Pánbůh čili
Dejžtopánbů, nebo také Pomáhej Pánbůh, ale
zdá se, že v Alpách dnes stačí odpovědět zase
jen Grüß Gott! Ten pozdrav ovšem neznamená,
že na cestě zdravíme Boha, ale vznikl zkráce-
ním provolání Grüße dich Gott ve smyslu Bůh
ti žehnej. V Alpách je společně s civilnějším
Servus nejčastější, ale používá se i jinde
v Rakousku, Bavorsku a italském Jižním
Tyrolsku; tedy vesměs v oblastech s tradičně

katolickým obyvatelstvem. Ve starší literatuře
je možné jej také řídce najít v německojazyč-
ném prostředí na území dnešní České republi-
ky, včetně Jizerských hor. 

A nyní do Jablonce nad Nisou. Zde najdeme
ozdobným švabachem vyvedený nápis Grüß
Gott nad štukovým portálem domu č. 245/61
v dnešní ulici 5. května. Je umístěn vcelku ne-
nápadně na široké stuze mezi domovními dveř-
mi a okénkem nadsvětlíku. K domu se bohužel
nedochovala původní dokumentace. A tak jedi-
né, co o něm bezpečně víme, že byl v typickém
secesním stylu postaven roku 1901. Na fasádě

má nejen obvyklý arkýř, ale i ozdoby v podobě
maskarónů a zvláštní, až pseudogoticky půso-
bící ostění oken. Pro budovu je velmi charakte-
ristický vysoký štít zakončený dnes již zčásti
poškozenými slunečními hodinami, vyvedený-
mi ze štuku. Autora stavby bohužel neznáme.
Na druhou stranu je zde možné srovnání, neboť
architektonickým stylem je dům s nápisem
Grüß Gott velmi podobný domu č. 1666, který
v Kamenné ulici roku 1902 navrhl jablonecký
stavitel Emilian Herbig pro paní Marii Kratze-
rovou a slečnu Josefinu Schlögelovou. Jedineč-
ně provedené oplechování štítů, která obě stav-
by spojuje, je pak použito i na výstavné budově
Muzea skla a bižuterie. A tu navrhl – opět Emi-
lian Herbig! Není to sice jisté, ale lze si s urči-
tou dávkou dobrých argumentů zaspekulovat,
že stavitel Herbig může být i autorem návrhu
domu č. 245/61 v ulici 5. května. 

O něco více víme o jeho majitelích, byť není
úplně jisté, že dům byl postaven přímo pro ně.
Jablonecký adresář dokládá, že roku 1914 stav-
ba s Grüß Gott nade dveřmi patřila manželům
Marii a Walteru Strobachovým, kteří podnikali
ve výrobě sklářských polotovarů a v Jablonci
měli šmelcovnu. Zatímco Marie se tady roku
1876 narodila, Walter Strobach zde byl jen od
roku 1896 usedlý. Narodil se totiž v roce 1867
na území nedalekého Saském království. To by-
lo v té době sice z hlediska víry dominantně
protestantské, ale v jeho rodném městečku
Ostritz, které leží mezi Žitavou a Zhořelcem,
byla díky blízkosti známého kláštera St.
Marienthal tradičně silná katolická obec. Oba
Strobachovi jsou tak uváděni v seznamech pří-
slušníků jablonecké římskokatolické farnosti.
A není proto nijak překvapivé, že se do jejich
domu vstupovalo a dodnes vstupuje pod oním
tradičním (nejen) alpských pozdravem Grüß
Gott. 

Marek Řeháček

Dům „Pozdrav Pánbůh“

Kresba Petr Ferdyš Polda

Literární soutěž slaví dvacet let
Dana Foltýnová z jabloneckého knihovny
přišla s nápadem uspořádat ve městě Lite-
rární soutěž, do které by se zapojily různé
věkové kategorie. O tom, že to byla dobrá
myšlenka, svědčí i fakt, že soutěže letos slaví
20. výročí.

Kdy vás napadlo soutěž uspořádat?
V roce 2001 jsem měla tu čest jako zástupce
knihovny doprovázet výherce literární soutěže,
která je věnována Festivalu Jičín – město po-

hádky. Jablonecké děti tam byly úspěšné, a tak
jsem si řekla, že bychom něco takového mohli
uspořádat i u nás v Jablonci n.N. Již na podzim
v Týdnu knihoven (první týden v měsíci říjnu)
jsme vyhlásili první ročník. Patronem se stala
na několik let Eva Koudelková (vyučující české-
ho jazyka na TUL a majitelka nakladatelství Bor).

Jaké byly první ročníky?
Od začátku byla soutěž úspěšná. Spolupraco-
vali jsme s pedagogy a oslovili jablonecké ško-

ly. Vyhlásili jsme tři kategorie – první stupeň
ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy. Až od 15.
ročníku soutěže jako novinka byla vyhlášena
čtvrtá kategorie dospělých. Soutěž již nebyla
jen v rámci našeho města, ale příspěvky jsme
dostávali ze všech koutů naší republiky. Pra-
videlně máme vždy přes sto literárních prací,
v průměru 120.

Kde berete témata?
Ta vymýšlím. Někdy si je vypůjčím od našich
slavných osobností, jindy je vymyslím sama, ja-
ko například to letošní – NA ZDRAVÍ!

Kdo vás podporuje?
Partnerem je statutární město Jablonec nad
Nisou a letos jsme získali i dotace z projektu
MAP Jablonecko II.

Vyhlášení je spojeno se čtením autorských
prací, které čtou herecké osobnosti. Kdo vše
v minulosti to byl a kdo je pozván letos?
Chtěli jsme vyhlášení nějak oživit a tak jsme
pozvali známé osobnosti – herce, kteří by na
slavnostním vyhlášení předávali ceny a četli ví-
tězné literární práce. Naše pozvání přijaly např.
Valerie Zawadská, Dana Černá, Lada Jelínková
a Nela Boudová. Letošním hostem bude jablo-
necký rodák, herec Petr Stach. Slavnostní vy-
hlášení proběhne 3. prosince 2020 od 17 hodin
v knihovně. (end)Hostem loňského slavnostního vyhlášení Literární soutěže byla Nela Boudová. Foto Jiří Endler
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Domovy pro matky s dětmi v tísni
Základním posláním domovů pro matky
s dětmi v tísni je poskytování přechodného
ubytování matkám s dětmi nebo těhotným
ženám v nepříznivé životní situaci, která je
spojena se ztrátou bydlení. 

Oblastní charita Liberec provozuje službu azy-
lového domu pro matky s dětmi v tísni od roku
2000, kdy svoji činnost zahájil Domov sv. Anny
v ulici Jungmannova v Liberci. Ten se později
přestěhoval do Stráže nad Nisou a přibyl k ně-
mu v Liberci – Růžodole Domov sv. Moniky. Za
20 let fungování této služby zde nalezly útočiš-
tě stovky žen a dětí, které z různých důvodů
ztratily bydlení. V řadě případů, kdy matka
s dětmi přišla o bydlení, zabránilo nastěhování
do azylového domu umístění dětí do institucio-
nální péče.

Cílovou skupinou azylových domů jsou mat-
ky s dětmi a těhotné ženy starší 18 let, které
mají trvalé bydliště na území Libereckého kra-
je. Nejvíce matek s dětmi, které službu azylo-
vých domů využívají, je z Liberce a Jablonce
nad Nisou. Dlouhodobě je bohužel situace ta-
ková, že žadatelek z Libereckého kraje je stále
mnohem více, než je služba schopna z kapacit-
ních důvodů uspokojit. 

Současná kapacita Domova sv. Anny je 6 po-
kojů a Domova sv. Moniky 7 pokojů. Pokoje
jsou různě velké – v největším z nich může
bydlet matka se čtyřmi dětmi. Každý pokoj je
vybaven kuchyňským koutem, přičemž toalety

a sprchy jsou společné vždy pro jedno patro
(zpravidla pro 3 pokoje).

Kromě ubytování a vytvoření podmínek pro
přípravu stravy se sociální práce Domova sv.
Anny a Domova sv. Moniky zaměřuje na pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Pracovnice Domovů pomáhají uživatelkám
služby v naplňování jejich osobních cílů v růz-
ných oblastech. Poskytují jim poradenství týka-
jící se sociálních dávek, zaměstnání, získání
dokladů, hledání následného bydlení, a infor-
mují je o navazujících službách. Již druhým ro-
kem v rámci fakultativní podpory dochází do
Domovů rodinná terapeutka, která pomáhá
uživatelkám služby v řešení osobních či vzta-
hových problémů.

Služba Domova sv. Anny a Domova sv. Mo-
niky má v síti služeb Libereckého kraje neza-
stupitelné místo. Úzce spolupracuje s terénní-
mi službami, jakými jsou například Člověk
v tísni, D.R.A.K. či Romodrom. Na Domovy se
mohou obracet jak samy žadatelky, tak také or-
ganizace, se kterými spolupracují. Žádost o u-
bytování lze vyplnit online na webových strán-
kách Oblastní charity Liberec: https://charitali-
berec.cz/nase-sluzby/domovy-pro-matky-s-
detmi/zadost-o-ubytovani/ (red)

Dětské odpoledne v režii OV Centrum
se vydařilo
I přes vrtkavé počasí dorazilo do Nové Pasířské
několik set dětí a rodičů. Osadní výbor Centrum
uspořádal na začátku září vůbec první akci pro
veřejnost. Záminkou se stalo desetileté výročí
parku v Nové Pasířské. Protože tradiční Mezi-
národní den dětí byl letos poznamenán proti-
epidemickými omezeními, rozhodli se členové
osadního výboru zasvětit oslavu právě dětem.
Ty mohly v parku navštívit celkem 14 stanovišť.

Zhruba polovina byla tematicky inspirovaná
školním zlobením (házení křídou na učitele,
čmárání na lavici nebo střelba flusačkami),
ostatní zas byla ryze praktická (první pomoc,
hasiči nebo poznávání dopravních značek).
Osvědčila se spolupráce s Českým červeným
křížem, Sokolem, dobrovolnými hasiči z Mar-
šovic, Vikýřem, FK Jablonec, Bublinou, Foxí-
kem a v neposlední řadě městskými strážníky,

kteří i přes svůj koronavirem oslabený početní
stav operativně pro děti připravili stanoviště
i poučné ceny. 

Na posledním stanovišti se aktivně zapojili
také dospělí! Na zeď nářků mohli napsat vše, co
je v centru města těší, trápí nebo by se mohlo
zlepšit. Lidé zmiňovali například problémy
sousedského soužití, pejskařům chybí výběh
psů, ale často se objevovaly také pozitivní ohla-
sy na život v centru. S podněty bude osadní vý-
bor v následujících měsících pracovat.

Mimochodem právě park v Nové Pasířské byl
v roce 2007 vůbec prvním projektem v Jablon-
ci, kde radnice aktivně zapojila své občany do
jeho plánování. Architekti a projektanti tak bě-
hem přípravy vycházeli právě z přání místních.
I toto dětské odpoledne prokázalo, že se tehdej-
ší diskuse s občany vyplatila. Koncepce parku
jako volnočasové plochy pro všechny aktivní
občany se jednoznačně osvědčila. (lp, pm)

OV Proseč nad Nisou má nové 
FB stránky
Vážení občané, abychom k vám byli blíže, zalo-
žili jsme novou stránku našeho osadního výbo-
ru. Najdete ji na facebooku pod názvem OV
Proseč nad Nisou. Tuto stránku jsme založili,
abychom vám mohli předávat informace, které
se Proseče týkají. Také zde sdílíme hezké fotky
nebo na zeď můžete vložit tip na výlet. V Pro-
seči je mnoho krásných míst, které stojí za ná-
vštěvu. Nejznámější je naše rozhledna, cestou
na ni se můžete projít po prosečském hřebeni,
navštívit lesní divadlo, rybníky a spoustu dalšího!
Stránku můžete využít samozřejmě k dotazům
ohledně plánovaných výstaveb nebo čehokoliv,
co vás o Proseči zajímá. Pokud nemáte face-
book, nevadí, stále nám můžete své podněty
psát na naši e-mailovou adresu ovprosec@sez-
nam.cz. (nr)

OV Mšeno pořádá akci 
Ukliďme přehrady
Spolek Jablonecká přehrada spolu s Osadním
výborem Mšeno zve všechny spoluobčany na
tradiční akci Ukliďme přehrady. Ta se koná
v sobotu 24. října 2020 od 9 hodin a sraz je

u Rybářské bašty. „Zveme ty, kteří si přehrad
a krajiny kolem nich váží a jimž není lhostejný
nepořádek, jenž zde zanechávají ti, kteří si pří-
rody neváží,“ říká předseda OV Mšeno Fran-
tišek Pešek. Vlastní ochranné pomůcky a vhod-
ná obuv jsou doporučeny, pytle na posbíraný
odpad budou k dispozici při srazu na hrázi me-
zi 1. a 2. přehradou. (fp)

Společný projekt OV Rýnovice 
a Lukášov a Proseč n. N.
Osadní výbory čtvrtí ležících po obou stranách
Prosečského hřebene OV Rýnovice a Lukášov
a OV Proseč nad Nisou se v červnu shodly, že
připraví a navrhnou vyhlášení přírodního par-
ku Prosečský hřeben. Příroda a krajina vlastní-
ho hřebene a luk okolo je, dle našeho názoru,
natolik důležitá, že si zaslouží větší pozornost
a ochranu. Část Rýnovic a Lukášova až po ulici
Pod Vodárnou leží v Chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Jizerské hory, jehož správa dohlíží na
to, jak různé záměry a stavby dopadnou na kra-
jinu. To ale hned za touto ulicí přestává platit.
Přitom zde leží spousta hodnotných míst: uni-
kátní krajina a krásná tradiční zástavba okolo
„krokusové louky“, kopečky se zachovalou pol-
ní dělostřeleckou šancí z 18. století, louky
s krásnými výhledy, s malebnými skalkami
a remízky po obou stranách hřebene, rybníky
a tůně, unikátní lesní divadlo a hojně navštěvo-
vaný zalesněný hřeben s rozhlednou i pozů-
statky z 2. světové války. Velkou hodnotou je
průchodnost území – cesty, možnost pohybu po
loukách. Krajina může v budoucnu utrpět jak
necitlivou zástavbou, tak zemědělstvím či uza-
víráním možností pohybu zastavováním cest či
oplocováním volné krajiny.

Přírodní park je možnost, jak výše zmíněné
hodnoty ochránit. Jedná se o druh velkoplošné-
ho chráněného území s o něco méně přísnou
ochranou než CHKO a vyhlašuje ho kraj. Proto
připravujeme podrobné zmapování toho, co
představuje v území hodnoty, a navrhneme
Libereckému kraji vyhlášení přírodního parku.
Chcete-li naši aktivitu podpořit nebo se dovědět
o aktuálním dění, podívejte se na FB stránku
Osadního výboru Rýnovice a Lukášov www.fa-
cebook.com/Rynovice/ (pk, rd, PK)

■ Osadní výbory

Ilustrační foto

Foto archiv OV Centrum
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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/

Přestane od února jezdit jablonecká MHD?
Nebo Jablonci vytrhne trn z paty opět BusLine?
A o kolik se doprava zase prodraží? Jablonec se
nepoučil a znovu se nechal vmanévrovat do
těžko řešitelné situace. Za pět měsíců mu skon-
čí smlouva s BusLine MHD Jablonecko a do té
doby musí najít nového dopravce.

Jablonec zrušil veřejnou zakázku na provo-
zování městské hromadné dopravy, kterou
s výhodnou cenou 48,38 Kč za kilometr doprav-
ního výkonu překvapivě vyhrála v kraji zatím
neznámá pražská firma About Me. Soutěž měla
jen dva uchazeče. Ten druhý, navázaný na sou-
časného dopravce BusLine MHD Jablonecko,
nabídl cenu o 21,50 Kč/km vyšší. Rozdíl mezi
oběma nabídkami dělá přes 300 milionů korun
bez DPH za 10 let trvání smlouvy.

Jablonec ale od příštího roku bude platit
možná i víc než 70 Kč/km, protože smlouva

s BusLine skončí v lednu 2021 a novou soutěž
nejde stihnout. Proto BusLine, který má jediný
potřebné kapacity, může cenu na další období
Jablonci v podstatě nadiktovat. Kde se stala
chyba?

Současné vedení Jablonce udělalo první zá-
sadní chybu, když se vůbec nezabývalo soutěží
na pořízení vlastních autobusů pro svého vnitř-
ního dopravce, která byla před nástupem ny-
nější koalice připravována souběžně se soutěží
na externího dopravce. Když jsme byli ve vede-
ní města, měli jsme dohodu, že nákup autobu-
sů ukončíme, pokud se ukáže, že jde o příliš
drahé řešení. Nové vedení to nechalo takzvaně
vyhnít a vsadilo na jednu kartu – soutěž na ex-
terního dopravce.

Zkušenosti nejen z Libereckého kraje ale
ukazují, že když se soutěž týká zájmů BusLine,
téměř jistě se ji nepodaří dokončit, nevyhraje-li

právě on. Druhé špatné rozhodnutí přišlo v čer-
venci, když vedení města nepodalo rozklad pro-
ti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který
z malicherných důvodů soutěž o několik měsí-
ců prodloužil. Už tehdy bylo jasné, že svými
průtahy soutěž zmařil. Podání rozkladu by
umožnilo zažalovat antimonopolní úřad, který
vede kontroverzní ředitel Petr Rafaj, o náhradu
škody v řádu desítek milionů korun ročně.

Díky námitkám BusLine i neúspěšného ucha-
zeče proti výběrovému řízení, průtahům anti-
monopolního úřadu a od začátku zjevně nedo-
statečné době na úspěšnou realizaci soutěže na
nového dopravce dosáhl BusLine svého cíle –
chaosu, nejistoty a časové tísně na straně měs-
ta. Šlo o osvědčený a předvídatelný scénář.

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

MHD se Jablonci prodraží o 300 milionů

Co je vaší srdeční záležitostí?
Srdeční záležitosti, tak se jmenuje výstava
fotografií Roberta Vana, která bude od 1. do
15. října zdobit prostory v nemocnici. Na 13
velkoformátových snímcích slavný fotograf

zachytil tváře a osudy lidí, kteří do toho, co
dělají, dávají celé své srdce nebo se léčí s ně-
jakou kardiovaskulární chorobou. Výstava
je součástí kampaně Světový den srdce 29.
září v Koloseu v Liberci.

„Fotografie jsou černobílé a fotil jsem hodně
zblízka. Snažil jsem se, aby vyniklo to téma
srdeční záležitosti a portréty byly přirozené,“
prozradil Robert Vano. Na fotografiích jsou za-
stoupeny všechny generace a jedním z portré-
tovaných je například i přednosta libereckého
kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice
Liberec MUDr. Rostislav Polášek. Na fotografii
drží v ruce model lidského srdce. Právě kardio-
centrum je odborným garantem projektu Světo-
vý den srdce a ve vitrínách před kaplí nechá ná-
vštěvníky nahlédnout i do historie kardiologie. 

Kromě přednosty kardiovaskulárního centra
je na snímcích bývalá zdravotní sestra, nadšený
radioamatér, herec, fotbalista, roztleskávačka,
milovnice psů nebo kuchař. Mnozí z nich se po-

týkají s nemocí, ale z fotek to není poznat. Žijí
totiž z celého srdce. Patronát nad výstavou rád
přijal poslanec Parlamentu ČR Petr Beitl, který
se vloni v létě popral s boreliózou. (moh)

Článek zastupitele Jakuba Macka se zabývá za-
jištěním městské hromadné dopravy (MHD) od
1. 2. 2021 pro oblast Jablonecka. Považuji za
nutné uvést některá tvrzení pana zastupitele na
pravou míru a ohradit se proti nepřímému
nařčení, že se město snaží zvýhodnit některého
z dopravců. Ujišťuji všechny občany a cestující,
že se v současné době v souladu s platnou le-
gislativou intenzívně zabýváme zajištěním
MHD v našem městě a okolních obcích ve stan-
dardech, na které jsou zvyklí. 

Jablonec nad Nisou jako zadavatel vypsal
výběrové řízení podle zákona o veřejných za-
kázkách s dostatečným, více než ročním před-
stihem 10. ledna 2020. Bohužel ÚOHS včas ne-
vypořádal námitky podané v průběhu řízení.
Tím došlo ke zdržení celého procesu a zne-
možnění opakování zadávacího řízení. V tom
má pan zastupitel Macek pravdu. Kdyby ÚHOS
dodržel termíny a o podaných námitkách roz-

hodl v základní lhůtě, tj. do 2. 5. 2020, mohli by-
chom klidně zadávací řízení opakovat a vše by
se do 1. 2. 2021 stihlo. To se bohužel nestalo.
Pokud bychom ve zmařeném zadávacím řízení
a nekonečných správních řízeních před ÚOHS
pokračovali, hráli bychom hru, kde pravidla
diktuje současný dopravce. Na to jsme nechtěli
přistoupit. 

Pan Macek v článku dále uvádí, že jsme se ja-
ko současné vedení města dostatečně nezabý-
vali možností soutěže na pořízení vlastních
autobusů pro svého vnitřního dopravce. Není to
pravda. Jak minulá koalice, jejíž součástí byl
i pan zastupitel Macek, tak ta současná se va-
riantou pořízení vlastních autobusů zabývala
velmi intenzívně. Na základě podrobné analýzy
a srovnání časové i finanční náročnosti jednot-
livých variant řešení dopravní obslužnosti na
Jablonecku a v Jablonci nad Nisou zastupitel-
stvo v prosinci 2019 prozatím neschválilo reali-

zaci veřejné zakázky Nákup nízkopodlažních
autobusů pro MHD. Důvodem byla zejména
časová a finanční náročnost. Celková doba
uskutečnění celého procesu je minimálně 2 ro-
ky. Neschválení tedy nebylo zásadní chybou,
jak píše pan Macek, ale objektivním řešením,
na němž se shodla většina zastupitelů našeho
města. 

K výtce na nepodání rozkladu – žaloby na
antimonopolní úřad musím uvést, že tento by
nic nevyřešil a vedl by jenom k dalším průta-
hům. O rozkladu by rozhodoval předseda
ÚOHS, tedy pan Rafaj. Rozhodnutí v náš pro-
spěch bychom mohli čekat až na úrovni kraj-
ského soudu za několik let a následné hypote-
tické vymáhání náhrady škody od státu by trvalo
možná dalších 10 let.

Jiří Čeřovský, 
primátor

Foto archiv Roberta Vana Foto archiv Roberta Vana

Doplnění ke článku zastupitele Macka
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Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Tel.: + 420 483 357 292, mobil: + 420 776 677 796
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

Setkání s obãany 

STATUTÁRNÍ MùSTO JABLONEC NAD NISOU

zve na tradiãní

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

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

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.
úter˘ 13. fiíjna | centrum mûsta – mal˘ sál Eurocentra

ãtvrtek 15. fiíjna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
úter˘ 20. fiíjna | Kokonín a Vrkoslavice – kulturní dÛm Kokonín

úter˘ 3. listopadu | ·umava a Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· ·umava
ãtvrtek 5. listopadu | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice Proseã
úter˘ 10. listopadu | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

ãtvrtek 12. listopadu | R˘novice a Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou

20202020

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného
rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Pivovar Rezek
Zásada 154

www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek

tel.: 602 439 889

Otevfieno 
kaÏd˘ den od 11.30

piva toãená i PET
Rezkovy limonády
zmrzlina
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

Dvefie bílé od 790 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
ST, âT, PÁ 15–19, jindy dle domluvy

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

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

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

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

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

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, 

tradiãní dfievûné podlahy, 
pfiíjemné koberce, mûkãené PVC, 

komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 
a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 

napínáním nebo dvojím lepením.
www.rejsek-podlahy.cz 
mobil +420 724 119 523

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
CELOROâNÍ antikorozní nástfiik
podvozku a dutin (profi práce)

NOVINKA: lámete si hlavu s dárkem? 
nabízíme dárkové poukazy v hodnotû
500 Kã, 1 000 Kã, 2 000 Kã, 5 000 Kã.

Jsme certifikované 
brzdové centrum ATE.

www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 

604 242 111
Letní 22, 

Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2020
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

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

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

DLAÎDICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Pokládání kamene a zámkov˘ch dlaÏeb, 

obrubníkÛ. V˘kopové izolace, 
pfiekládání schodÛ.
Tel. 739 135 056

MT STAVBY 
– nabízíme kompletní rekonstrukce bytÛ

a domÛ vãetnû koupelen. 
Tel. 775 655 027

E-mail: mt-stavby@seznam.cz

ANGLIâTINA S RODIL̄ M MLUVâÍM 
(Z ANGLIE)

Skupinové a individuální lekce
www.rupertbrow.cz 

608 889 845
rupertbrow@gmail.comStanislav 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

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS – ÚâETNICTVÍ
9. kvûtna 309/8, 
Jablonec n. N.

Tel. 602 323 415, 
603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST 
KALENSK -̄TRANS, s. r. o.

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

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

• praxi • spolehlivost
Nabízíme:

• nov˘ vozov˘ park 
• tfiináct˘ plat

• pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
• pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
• stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

MASÁÎE – P¤IJëTE ZREGENEROVAT 
SVÉ UNAVENÉ TùLO

R˘novická 996/4, 
1. patro, Jablonec n. N.

Tel.: 704 714 868, 
e-mail: jitka-salacova@email.cz

VA·E KALENDÁ¤E – RODINNÉ I FIREMNÍ
A4 / A3 (od 1 ks); Pf-ka (od 30 ks).

www.graficka-dilna-jablonec.cz
e-mail: graficka.dilna@email.cz

tel.: 775 579 621

PÁNSKÉ KADE¤NICTVÍ
PO–ÚT bez objednání (9–15 h)

Dal‰í dny dûtské a dámské na objednání.
Liberecká 631/14, 

466 01 Jablonec n. N.
telefon: 776 091 303

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE 
V BYTECH, DOMECH, 

REVIZE, OPRAVY, 
P¤IHLÁ·KY ELEKTRO.

E-mail: p.kasper@post.cz
Tel.: 602 577 867

MONTÁÎ NOVÉHO SATELITU 
U VÁS ZDARMA 

– dostanete: parabolu 
a technik u Vás v‰e zprovozní, 

a máte DVB-T2 vyre‰eno! 
Zv˘‰il se Vám na satelitu 

servisní poplatek? 
Pfiejdûte, je to jednoduché. 

Tel.: 778 880 006 
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz


