
jabloneckýL I S T O P A D  2 0 2 0

měsíčník

R A D N I Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  J A B L O N C E  N A D  N I S O U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Z obsahu
Vydržme to ještě 
jednou 2–3
Křižovatka Ostrý roh
slouží motoristům 4
Dvě jablonecké stavby
získaly ocenění 5
V Tyršově parku je 
nové stanoviště MP 6
Listopadové svozy 
bioodpadu 7
Zajímavosti z rady 
a zastupitelstva 10
Představujeme 
zastupitele města
Jakub Macek 11
Nová městská společnost
pro kulturu 12
Zimní údržba 
2020–2021 13–15
Tvář měsíce
Petr Klokočník 18
Tramvaj 
do Jablonce 19
Senior plus 21
Víme, čím žil Jablonec
před 100 lety 22

Výzva: R + 3 × R 
Vážení spoluobčané,

v červnovém čísle měsíčníku jsem napsal,
že i po skončení nouzového stavu vyhlášené-
ho na jaře bude nutné v místech s velkou
koncentrací lidí dodržovat určitá epidemiolo-
gická opatření. I já jsem ale uvítal postupné
rozvolňování a i na základě informací ústřed-
ních orgánů jsem byl mírně optimistický.
Po prázdninách se situace s šířením nemoci
COVID-19 bohužel významně změnila k hor-
šímu. Nařízená opatření se v porovnání s lé-
tem dramaticky zpřísnila. Proto jsem se roz-
hodl svůj úvodník nazvat poněkud nezvykle
R + 3 × R. Dovolte, abych netradiční nadpis
vysvětlil. 

První důležité R = Rozum. V záplavě infor-
mací o covidu v médiích, na sociálních sítích,
internetu se člověku zatočí hlava a ptá se, če-
mu má věřit. Nebojme se zapojit vlastní
Rozum. Nepodléhejme emocionálnímu cho-
vání našeho okolí. Přemýšlejme.

Další 3 „R“ jsou ta tradičně zmiňovaná.
Moje babička mi vždy říkala a dbala na to,
abych si před jídlem důkladně umyl Ruce
a při kašlání zakryl ústa kapesníkem – látko-
vým (nyní Rouškou). Dodržovat Rozestupy je
normální. Nikdo z nás nemá rád, když mu ten
druhý dýchá na záda nebo do obličeje, navíc

v této epidemiologické situaci. Zkrátka odmí-
tání základních hygienických opatření není
hrdinství, ale neRozum. V současné době víc,
než kdy jindy, bychom měli myslet nejen na
sebe, ale i na své okolí. Neohrožovat nikoho
svým nezodpovědným chováním, a pokud je
to možné, snažit se pomoci tam, kde je třeba.
Hozenou rukavicí v tomto ohledu by pro nás
mohla být výzva jabloneckého spolku České-
ho červeného kříže. Žádám vás, věnujte jí po-
zornost:

„Základem úspěšné funkce sociálních slu-
žeb je dostatek kvalifikovaného a proškolené-
ho personálu. Existují však situace, kdy
množství nemocných vyžadujících zdravotní
a sociální péči může převýšit kapacitu sociál-
ního systému danou jeho personálními mož-
nostmi. Proto se i ČČK Jablonec nad Nisou
připojil do projektu „Pomáhám pečovat“.

Máte chuť pomáhat tam, kde síly docházejí?
Můžete se zapojit, třeba i jen na pár hodin
týdně a pomoci? Nebojíte se starat o člověka,
který to potřebuje?

Pokud jste si odpověděli kladně, prosím re-
gistrujte se prostřednictvím www.cck-jablo-
nec.cz a pojďte s námi pomáhat.

Děkuji vám.
Jiří Čeřovský, primátor

Překrásný kout v centru města – Arboretum U Rybníka. Foto Jiří Endler
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O pomoc je možné požádat 
Červený kříž
Český červený kříž v září opět začal cvičit své
členy k poskytování pečovatelské pomoci a ob-
novil činnost Dobrocentra. „Znovu pomáháme
i po telefonu, volají nám hlavně senioři, kteří
sledují vývoj koronavirové situace a jsou ve vel-
kém stresu. Proto jsme začali spolupracovat ta-
ké s psychologem,“ říká ředitelka Oblastní or-
ganizace ČČK Jablonec nad Nisou Kateřina
Havlová.

A kdo může využít pomoc Dobrocenter?
„Všichni, kdo potřebují například vyzvednout
e-recept, nakoupit nebo si jen promluvit,“ říká
Havlová. Dispečink na lince 601 386 447 je
v provozu od pondělí do čtvrtka v čase mezi
9 a 15 hodinou. A pokud byste snad chtěli po-
moci jako dobrovolníci, je možné i toto. Svou
nabídku napište na adresu dobrocentrum@cck-
jablonec.cz.

Noste roušky, dbejte pravidel!
Nouzový stav začal platit 5. října, ale už od
prázdnin se dle nařízení ministerstva zdravot-
nictví nosily v některých momentech roušky.
Například v prostředcích hromadné dopravy.
„Na začátku září byly v některých autobusech
s nošením roušek problémy. Společně s měst-
skými strážníky se nám však podařilo situaci
postupně zklidnit,“ upozorňuje jednatel Jablo-
necké dopravní, a. s., Luboš Wejnar. Největší
problém byl s klientkami Domova a Centra so-
ciálních služeb v Jabloneckých Pasekách, které
mají pro nošení roušek výjimku – nosit je ne-
musí. A řidiči je odmítali vpustit do vozu. „Dívky
jsou nyní během přepravy vybavené visačkami,
aby už nedošlo ke konfliktům,“ dodává Wejnar
s tím, že v autobusech jsou přístroje s dezinfek-
cí, na konečné se vozy vždy větrají. V současné
době je městská autobusová doprava zreduko-
vaná a dočasně byla zrušená noční linka. 

Omezení úřední doby
Dva úřední dny zavedl magistrát od 12. října,
a to v pondělí a středu od 8 do 11 a od 15 do 17
hodin. „Po tuto dobu se odbavují v rámci kapa-
citních možností úřadu všichni klienti, kteří
přijdou. Vždy je však třeba dbát hygienických
a epidemických opatření, to znamená dodržo-
vat rozestupy, ochranu dýchacích cest a dezin-
fekci,“ připomíná tajemník magistrátu Marek
Řeháček s tím, že v úterý, čtvrtek a pátek se
v rámci pracovní doby budou odbavovat klien-
ti, kteří mají potvrzený termín na základě tele-
fonické či elektronické objednávky.

S novými opatřeními se nezměnila pracovní
doba zaměstnanců úřadu. Veřejnost nemá do
objektů magistrátu mimo stanovenou úřední
dobu nebo mimo objednaný termín přístup,
v úředních hodinách může do budovy správní-
ho odboru maximálně pět osob na jedno patro.
„V praxi to znamená, že veřejnost do radnice

vstupuje přes informační centrum v přízemí,
v Komenského 8 přes recepci. A to buď ve sta-
novených úředních hodinách, nebo na základě
objednávky. Ve druhém případě pracovnice za
přepážkou kontrolují, zda je klient zapsaný
v seznamu objednaných,“ vysvětluje Marek Ře-
háček. 

Také uvnitř úřadu se omezil kontakt mezi
pracovníky, rušily se porady, kromě setkávání
stálé pracovní skupiny krizového štábu. Pozas-
tavily se veškeré aktivity SPOZ, jako je vítání
nových občánků apod., zrušila se setkání s ob-
čany. Přesto virus vnikl i do řad úředníků a bě-
hem poměrně krátké doby ochromil práci mat-
riky a celého odboru stavebního a životního
prostředí. 

Vitamíny jako poděkování
Město se však snaží myslet také na ostatní.
Například na ohrožené pečovatelky a pečovate-
le, kteří pomáhají těm nejzranitelnějším a nej-
ohroženějším. Třeba vitamínovými balíčky.
„Navazujeme tím na Ocenění jablonecké pečo-
vatelky, které proběhlo v září v městském diva-
dle. Chtěli jsme pracovníky sociálních služeb
pozvat na výlet, což nebylo možné. A tak jsme
se rozhodli pro ně připravit pozornost v podobě
vitamínových balíčků,“ vysvětluje náměstek
David Mánek. Dvě stovky balíčků tak putovaly
do všech zařízení poskytujících sociální péči
v Jablonci nad Nisou včetně Hospice sv.
Zdislavy v sousedním Liberci, který se stará
i o Jablonečany. 

Přestože při předávání nebyl čas na delší set-
kání a povídání, bylo zřejmé, že si všichni po-
zornosti váží. „Jablonec nás vždy podporoval
a podporuje a my si tohoto přístupu velmi váží-
me, obzvlášť v této nelehké době,“ říká Kateřina
Tomínová, vedoucí oddělení projektů, grantů
a dotací z Hospice sv. Zdislavy.

Vydržme to ještě jednou
Všichni jsme doufali, že jarní nouzový stav se nebude opakovat. Už během září se
však epidemiologická situace začala zhoršovat a 2. října se opět po několikaměsíční
přestávce sešel jablonecký krizový štáb, aby projednal momentální dění ve městě
i v kraji. Druhý nouzový stav vláda vyhlásila 5. října, přitvrdila postupně
12. a posléze i 22. října. Pandemie koronaviru sužuje svět už téměř rok.

2. října 
Zasedl v Jablonci nad Nisou opět 

po několikaměsíční přestávce krizový štáb. 
Jeho členové si sdělili momentální situaci

na Jablonecku. 

5. října 
Vláda vyhlásila nouzový stav.

12. října 
Začala platit nová opatření vlády. Magistrát

v souladu s nimi zavádí od 12. 10. 
omezené úřední hodiny v pondělí a ve středu

vždy 8–11 a 15–17 hodin, v jiných časech 
může veřejnost přijít na úřad pouze 

na základě telefonických objednávek. 

14. října
Sdružování uvnitř i venku do max. počtu 

6 osob. Zavádí se dálková výuka na všech 
školách kromě mateřských. Roušky jsou 

povinné ve vnitřních prostorech, hromadné 
dopravě, na venkovních zastávkách 

a nástupištích. Restaurace, bary a kluby jsou 
uzavřeny, povolené je pouze výdejní 

okénko. Zavírají se školy.

16. října
MHD v Jablonci přechází na prázdninový 
provoz. Kvůli karanténě se do odvolání 

zavírá odbor stavební a životního prostředí.

19. října
Svou činnost omezuje matrika, důvodem 
je nedostatek pracovníků – v oddělení je 

přítomná pouze jedna úřednice. 

22. října
Zpřísňují se vládní omezení: zákaz volného 

pohybu osob, zákaz maloobchodního 
prodeje, omezení činnosti orgánu veřejné 

moci. Platí do 3. listopadu.
Ilustrační foto

Foto Jana Válková
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Aktuálně z nemocnice
V nemocnici je zákaz 
návštěv
Vzhledem k epidemiologické situaci jsou již
delší dobu v nemocnici zakázány návštěvy. Vý-
jimku tvoří otcové u porodu, doprovod u hospi-
talizovaných dětí a příbuzní pacientů v termi-
nálním stádiu nemoci po dohodě s ošetřujícím
lékařem. 

Návštěvy však musí po celou dobu dodržovat
nastavená pravidla, která jsou uvedena na we-
bových stránkách nemocnice.

V souvislosti s vyvíjející se situací v Libereckém
kraji musela nemocnice přistoupit k uzavření
oddělení lůžkové ortopedie. Vzniklá uvolněná
lůžka slouží k hospitalizaci COVID-19 pozitiv-
ních pacientů. 

Odběrové místo
V areálu nemocnice i nadále funguje odběrové
místo k testování veřejnosti na infekci způsobe-
nou virem COVID-19. Testováni jsou pouze zá-
jemci, které doporučil praktický lékař nebo
Krajská hygienická stanice. Odběrové místo se
nachází v barevné provozní budově H02 na
kraji areálu při vjezdu z ulice 28. října. 
K odběru je třeba:
• elektronická žádanka od obvodního lékaře či

KHS
• objednat si datum a čas odběru (www.nemjbc.cz

– objednat se na test COVID-19)
Žádáme spoluobčany, kteří jdou k odběru, aby
se pohybovali pouze v tomto prostoru a nikde
jinde po areálu nemocnice. Chráníte tak naše
pacienty i personál. Děkujeme. 

Pozn.: Informace je platná k datu 23. 10. 2020.
V průběhu dalšího období může dojít ke změ-
nám, jako je rozšíření provozní doby odběrového
místa. Aktuální informace je třeba sledovat na
webových stránkách nemocnice. (jv)

Krásné chodby
I přes nepříznivou situaci nadále pokračují
v nemocnici výstavy. Další mohou návštěvníci
zhlédnout od pondělí 19. 10. Na chodbě za in-
formacemi vystavují své snímky členové foto-
koutku Nekras – František Lukeš, Zdeněk
Baudyš, Karel J. T. Rakušan, Antonín Podlipný
a Josef Macek. 

Výstava fotografií bude v nemocnici k vidění
do konce roku. 

Při vstupu do nemocnice si ZAKRYJTE NOS
I ÚSTA ROUŠKOU. Roušku si prosím přineste
s sebou. Pokud opomenete, u hlavního vchodu
si ji lze zakoupit v ROUŠKOMATU.

Při vstupu do nemocnice si ODEZINFIKUJTE
RUCE. Dávkovače jsou u vchodů k dispozici.

Pokud máte ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ (kašel, teplota), nechoďte do
nemocnice a kontaktujte svého praktického lé-
kaře. Pokud jste objednáni, zrušte svoji návště-
vu telefonicky na příslušném pracovišti.

Jestliže váš zdravotní stav je akutní a vyžaduje
přijít i se známkami virózy, nahlaste to bezpro-
středně zdravotnímu personálu pracoviště, kte-
ré jdete navštívit. 

NÁVŠTĚVY JSOU ZAKÁZÁNY s výjimkou otců
u porodu, doprovodu hospitalizovaných dětí,
pacientů v terminálním stadiu po dohodě
s ošetřujícím lékařem a za dodržení následují-
cích pravidel: 
• návštěvy musí používat roušky po celou dobu, 
• u jednoho pacienta je povolena návštěva jed-

né osoby, 

• doba návštěvy je maximálně 15 minut, 
• návštěvy musí být bez známek virového one-

mocnění a bez kontaktu s rizikovou skupinou,
• je třeba respektovat pokyny personálu. 

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU
PACIENTŮ mohou podávat pouze lékaři.
Sestry tyto informace podávat nemohou. 

Nemocniční restaurace je do odvolání pro ve-
řejnost uzavřena.

(red)

Přístroje na kyslíkovou terapii 
pro nemocnici
Liberecký kraj nakoupí z prostředků veřejné
sbírky Liberecký kraj sobě! COVID-19 liberec-
ké, českolipské a jablonecké nemocnici šest
přístrojů pro kyslíkovou terapii. Celková částka
činí 488 438,28 korun včetně DPH. Na účtu ve-
řejné sbírky zůstává ještě 1 097 121 korun.

„Přístroje umožní s ohledem na stávající ne-
příznivou epidemiologickou situaci navýšit ka-
pacity pro léčbu pacientů s respiračními potíže-
mi a ulehčí práci zdravotníků. Chtěl bych ještě
jednou poděkovat občanům, kteří projevili
příspěvkem do veřejné sbírky solidárnost
k druhým,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

Sbírku na boj proti koronaviru vyhlásil
Liberecký kraj na konci března. Veřejnost stále
může přispět na transparentní účet Veřejná
sbírka Liberecký kraj sobě! COVID-19 s číslem
1277277277/0100. Zatím se podařilo vybrat bez-
mála 2,889 milionu korun. (zdroj: KÚLK)

Více lůžek, málo personálu
Panující epidemiologická situace zvyšuje tlak
na počet lůžek. Také jablonecká nemocnice by-
la nucena jejich počet pro covid pozitivní paci-
enty navýšit. 

„Kvůli dostatečné kapacitě bylo nutné uzavřít
lůžkovou ortopedii, urologii, rehabilitaci i od-

dělení ORL. V současné době je vyčleněno pro
pacienty s Covidem-19 celkem 75 lůžek,“ infor-
muje o situaci platné k datu 22. října mluvčí ne-
mocnice Jana Válková. Ta však dodává, že s na-
vyšováním počtu postelí vzrůstá i potřeba většího
množství zaměstnanců, kteří by se o nemocné
starali. 

„Proto do naší nemocnice hledáme personální
výpomoc, a to především mezi mediky a stu-
denty vyšších ročníků zdravotních škol. Na-
bízíme 105 korun za hodinu, ubytování, stravo-
vání ve směně zdarma, zaškolení i ochranné
pomůcky,“ vyzývá dobrovolníky Válková. 

Zájemci mohou psát na e-mailovou adresu:
rehorova@nemjbc.cz. 

Šestá hodina ranní
Ve čtvrtek 22. října vešla v 6 hodin ráno v plat-
nost další zpřísněná nařízení vlády. Uzavřela se
většina obchodů stejně jako na jaře. Otevřené
zůstaly jen ty se základním sortimentem, tedy
potraviny, lékárny či drogerie. Omezení neplatí
pro velkoobchody, v nákupních centrech zůsta-
ly otevřené potraviny, drogerie, lékárny a pro-
vozovny uvedené ve výjimkách vládních naří-
zení. Uzavřely se také mnohé služby, například
kadeřnictví, knihovny apod. 

Výjimku mají potraviny, prodejci pohonných
hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky,
drogistického zboží, lékárny, prodejny zdravot-
nických prostředků, malých domácích zvířat,
prodejci krmiva, brýlí a souvisejícího zboží, no-
vin a časopisů, tabákových výrobků, zahradnic-
kých potřeb.

Otevřené zůstaly i prádelny, čistírny, autoser-
visy, odtahy vozidel, prodejci náhradních dílů
k dopravním prostředkům a výrobním techno-
logiím, dostupné je vyzvednutí zásilek a zboží,
otevřené jsou i pohřební služby, květinářství,
prodejny textilního materiálu a galanterie, ser-
visy IT techniky, spotřební elektroniky a dal-
ších výrobků, provozovny realitního zprostřed-
kování a účetních poradců, daňové evidence,

oprav a instalací strojů a zařízení pro domác-
nost, myčky automobilů, domácí potřeby, žele-
zářství, kompostárny či sběrny.

Vláda omezila také pohyb a setkávání lidí na
dobu nezbytně nutnou. Výjimku tvoří cesty do
práce a domů, na nákupy, ty nezbytné za rodi-
nou, na pomoc blízkým a k lékaři. Povolené
jsou vycházky do přírody ve dvojicích kromě
rodinných příslušníků, pobyt na chatách. 

(jn)

■ Pravidla pro návštěvníky nemocnice

Zrušené jsou:
1. listopadu 

Svátek všech svatých, 
tzv. Dušičky na městském hřbitově

17. listopadu 
Pietní vzpomínka u památníku 

v ulici Gen. Mrázka

29. listopadu 
rozsvěcení vánočního stromu 

na Mírovém náměstí 

Vánoční trhy 
a Primátorský svařák

Novoroční koncert

Foto Jiří Endler Ilustrační foto
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Křižovatka Ostrý roh slouží motoristům
Po více než pěti měsících skončily práce na
přestavbě křižovatky Ostrý roh. Místo, na
kterém v minulosti často docházelo k do-
pravním nehodám, se změnilo v kruhový
objezd. Jeho vybudování stálo 23,2 milionu
korun, realizátorem byl Liberecký kraj, Jab-
lonec nad Nisou se podílel pěti miliony korun.

Křižovatka Ostrý roh je na jedné z frekventova-
ných příjezdových tras od Liberce a odbočuje
z ní cesta do zimních středisek v Janově nad
Nisou a Bedřichově. „Do křižovatky vjíždějí
i desítky aut od blízkého supermarketu a čer-
pací stanice. Křižovatka je v zatáčce a výhled
léta komplikovaly domy, které stály až u silni-
ce,“ sdělil Milan Kouřil, ekonomický náměstek
statutárního města Jablonec nad Nisou.

Na demolici domů získal Jablonec před třemi
lety milionovou dotaci z ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Liberecký kraj zahájil přestavbu kři-
žovatky letos v květnu a od konce října je kru-
hový objezd zprůjezdněn. 

„Město uhradilo náklady spojené s výstavbou
cyklostezky, chodníků, veřejného osvětlení
a zeleně,“ doplnil náměstek pro rozvoj Petr
Roubíček. „Jsem rád, že se vše zvládlo v daném
termínu a křižovatka motoristům začala slou-
žit,“ uzavřel Milan Kouřil. (jn, end)

Náměstek Milan Kouřil na nové kruhové křižovatce Ostrý roh. Foto Jiří Endler

1. Starostové pro Liberecký
kraj 38,57 % (22 mandátů)
Martin Půta, Michael Canov, Květa Vinklátová,
Jan Sviták, Lena Mlejnková, Tomáš Hocke,
Markéta Khauerová, Radek Lípa, Eva Zbrojová,
Jaromír Dvořák, Petr Tulpa, Jiří Löffelmann,
Jaroslav Demčák, Jiří Ulvr, Josef Horinka,
Vladimír Boháč, Daniel David, Markéta Červin-
ková, Anna Provazníková, Vladimír Stříbrný,
František Lufinka, Jaroslav Kořínek

2. ANO 2011 17,85 % (10)
Jitka Volfová, Jaroslav Knížek, Šárka Prachařo-
vá, Martin Brož, Stanislav Říha, Josef Chuchlík,

Roman Baran, Miloslav Tůma, Roman Hejna,
Michal Kříž

3. Česká pirátská strana 
9,86 % (5)

Zbyněk Miklík, Václav Židek, Jarmila Valešová,
Jan Tempel, Daniela Weissová 

4. ODS 8,59 % (5)
Dan Ramzer, Vít Němeček, Petr Beitl, Jiří Če-
řovský, Vladimír Richter 

5. SPD 6,09 % (3)
Michal Švarc, Radovan Vích, Bronislav Kalvoda 

6. Pro KRAJinu 4,02 %

7. Společně pro Liberecký kraj 3,83 %

8. KSČM 3,22 %

9. Trikolóra 2,42 %

10. ČSSD 2,16 %

11. Změna pro lidi a krajinu 1,53 %

12. Demokratická strana zelených 0,52 %

13. Soukromníci a Svobodní 0,50 %

14. Strana pro otevřenou společnost 0,39 %

15. Rozumní - Petr Hannig 0,25 %

16. Dělnická strana sociální spravedlnosti 0,12 %

■ Pořadí stran a jména zastupitelů LK

Kraj povede trojkoalice SLK, Piráti a ODS
Liberecký kraj povede koalice Starostové pro
Liberecký kraj, Občanské demokratické stra-
ny a České pirátské strany. Dohodu ozná-
mili lídři všech tří stran Martin Půta, Dan
Ramzer a Zbyněk Miklík. 

Rada kraje bude složena v poměru 5 + 2 + 2.
V devítičlenné radě budou mít Piráti dva zá-

stupce, stejně jako ODS. Pět členů rady včetně
hejtmana připadne Starostům pro Liberecký
kraj. SLK kromě postu hejtmana připadnou
ještě další čtyři rezorty: dopravy; sociálních vě-
cí; regionálního rozvoje, evropských projektů,
dotací a kultury, památkové péče a cestovního
ruchu. Zástupci ODS povedou dva rezorty:
zdravotnictví a školství. Stejně jako Piráti, kteří

se ujmou rezortů investic, veřejných zakázek,
informatiky a životního prostředí a zeměděl-
ství.

Slavnostní podpis Koaliční smlouvy včetně
Programového prohlášení se uskutečnil 28. říj-
na a ustavující zastupitelstvo kraje je svoláno
na 3. listopadu 2020 od 14 hodin.

(red)

Hlasovat ve volbách do krajských zastupitelstva mohli lidé v karanténě hlasovat
z aut na stanovištích (drive-in). V kraji využilo možnost 191 voličů, 

34 jich bylo na stanovišti v Jablonci n. N. Foto 2 x Jiří Endler
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Dvě jablonecké stavby získaly ocenění
Do 28. ročníku prestižní celorepublikové sou-
těžní přehlídky Stavba roku 2020 bylo při-
hlášeno celkem 84 staveb. Za Jablonec nad
Nisou to byl pavilon intenzivní medicíny
a přístavba budovy Muzea skla a bižuterie
a obě byly oceněny.

Cenu hlavního mediálního partnera časopisu
Stavitel získal pavilon intenzivní medicíny
v areálu jablonecké nemocnice, který byl slav-

nostně otevřen počátkem letošního roku. „Velmi
mě těší, že tato stavba uspěla v tak prestižní sou-
těži, jakou Stavba roku je. Potěšující je navíc to,
že finance vynaložené městem na stavbu tohoto
pavilonu nejen přispěly ke zdokonalení zázemí
jablonecké nemocnice, ale navíc ještě umožnily
vytvoření stavby, jež získala ocenění odborníků.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci té-
to akce podíleli,“ říká primátor města Jiří Če-
řovský.

Druhou oceněnou jabloneckou stavbou je pří-
stavba budovy Muzea skla a bižuterie, tzv krys-
tal. Tato stavba se dostala mezi osm držitelů ti-
tulu nejvyššího, a to Stavba roku 2020. „Jsem
velmi rád, že ocenění získala stavba, která vý-
znamným způsobem obohacuje architekturu
našeho města,“ doplňuje primátor Jiří Čeřovský.

„Držitelé titulů Stavba roku v letošním roce
poprvé v historii soutěže získávají unikátní
symbolické křišťálové ocenění, které má podo-
bu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené
sklárnou Rückl,“ prozrazuje Marie Špačková,
ředitelka rozvoje nadačních programů Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství a dodává:
„Razítko symbolicky představuje to poslední

a zcela výjimečné ,razítko‘ v procesu celé reali-
zace stavby. Na rozdíl od ostatních je oceněný
získá již za čtyři měsíce.“

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství, která je záro-
veň i vypisovatelem soutěže, spolu s Minister-
stvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR. (jm)

Foto archiv MMJN

Na projekt „Plán udržitelnosti městské mobility pro města
Jablonec nad Nisou a Liberec“ je poskytována finanční
podpora EU.

Zapojte se do řešení dopravní situace
Ve středu 25. listopadu od 16 hodin je pláno-
váno první ze tří veřejných projednání sou-
visejících s tvorbou Plánu udržitelnosti
městské mobility pro města Jablonec nad
Nisou a Liberec. Vzniklá diskuze zároveň
určí prioritní problémy, jejichž řešení bude
součástí navazující fáze projektu.

„Konání veřejného projednání zatím nemá zce-
la jasnou podobu. Pokud epidemiologická situ-
ace dovolí, proběhne projednání standardně
v Kulturním centru ve Vratislavicích nad Nisou,
které leží na spojnici Liberce a Jablonce nad
Nisou, a jsou tak ideálním místem konání spo-
lečné akce. V případě nepříznivé situace bude
projednání uspořádáno formou odborného pa-
nelu čítajícího omezené množství osob, který
bude směrem k veřejnosti přenášen prostřed-
nictvím videokanálu umístěného na webových
stránkách projektu Chytřenacestu.cz,“ předklá-
dá jednotlivé možnosti Jan Kašík, vedoucí pro-
jektu. Místní občané se podrobné informace
včas dozví na webových stránkách města a na
facebooku. „Prozatímní představa je taková, že
občané budou moci do přenosu vstupovat

a vnášet své podněty,“ doplňuje vedoucí pro-
jektu.

Předmětem projednání budou nejpalčivější
místa současné dopravní situace v Jablonci.
Tématem plánu udržitelné městské mobility se
tak stane například řešení přetížených křižova-
tek, problémů s parkováním nebo úprava měst-
ských ulic ve prospěch pěší a cyklistické dopra-

vy a zároveň plynulejší průjezdnosti mezi seve-
rem a středem města. Dalším zásadním bodem
je budoucnost nového přestupního terminálu
pro autobusy a tramvaje a jeho propojení se že-
lezniční zastávkou. Místní obyvatelé spolu s od-
borníky budou mít také možnost vyjádřit se
k tématu potřebné koordinace spojení městské
hromadné dopravy mezi Jabloncem a Liber-
cem. 

„Jedině vzájemná spolupráce mezi oběma
městy může vést k dlouhodobě udržitelnému
a ekonomickému řešení dopravního spojení
mezi oběma městy,“ komentuje vedoucí pro-
jektu Jan Kašík a dodává: „Ať už veřejné pro-
jednání proběhne v jakékoli variantě, oceníme
zapojení obyvatel Liberce, Jablonce nad Nisou
a okolí těchto měst do tvorby plánu ve prospěch
společné shody nad prioritami celého území.“

Změny úpravy provozu v ulici U Rybníka
V září došlo k významné dopravní změně
provozu v ulici U Rybníka. Byly zde odstra-
něny svislé dopravní značky. Přednost v jíz-
dě byla upravena vodorovným značením
a platí zde na všech křižovatkách tzv. pravi-
dlo pravé ruky.

Ke změnám dopravního značení vedl nárůst in-
tenzity dopravy na světelné křižovatce ulic Pa-
lackého a U Přehrady. Zejména ulice U Rybní-
ka byla, vzhledem k zachovalému stavu vozovky,
směrovým a šířkovým poměrům, využívána ři-
diči osobních vozidel jako nežádoucí tranzitní
zkratka. „V poslední době se zde intenzita do-
pravy a zejména rychlost vozidel zvýšily na
úroveň, která představuje výrazné dopravně
bezpečnostní riziko pro všechny účastníky sil-
ničního provozu. Zvýšila se i četnost doprav-
ních nehod, a to zejména v křižovatce ulic

U Rybníka a Rybářská. V reakci na tento stav
a podněty zde žijících občanů správa komuni-
kací nechala zpracovat dokumentaci vhodné
obnovy vodorovného a svislého dopravního

značení a finančně nenáročných opatření ke
zklidnění dopravy,“ říká Martin Černý, pověře-
ný vedoucí oddělení správy komunikací jablo-
neckého magistrátu.

Změny místní úpravy byly projednány s do-
pravním inspektorátem Policie ČR a schváleny
dopravním a silničním úřadem v souladu s le-
gislativou. „V září pracovníci technických služeb
realizovali změny místní úpravy vodorovného
a svislého značení pro Zónu 30 s předností
zprava. Mimo celkového zklidnění dopravy tato
úprava přinesla i přehlednější parkování v uli-
ci U Rybníka, zajištění rozhledových poměrů
na křižovatkách a před přechodem pro chodce
a přehlednější provoz kolem MŠ a ZŠ,“ myslí si
Martin Černý a dodává: „Prosíme účastníky sil-
ničního provozu o respektování změny doprav-
ního značení.“ 

(end)

Foto Johana Antošová

Foto Jiří Endler

Foto Josef Mareš
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U ZŠ Arbesova nelze ani zastavit
Okamžité sejmutí doplňkových tabulek a od
1. listopadu zákaz zastavení v části ulice Ar-
besova – to je výsledek setkání občanů s ve-
dením jablonecké radnice a městské policie
v rámci místní Agendy 21 (MA21). Obyvatelé
tzv. finských domků, žijící podél ulice Arbe-
sova, si dlouhodobě stěžovali na agresivní
parkování rodičů vozících do ZŠ Arbesova
své děti.

Na jablonecký magistrát přišla stížnost na par-
kování vozů přes dopravní značení zákaz stání.
Doslovně se v ní říká: „Situace se týká domků
při ulici Arbesova, kde se nachází základní ško-
la. Auta rodičů v této ulici najíždějí, parkují od
rána do odpoledne před výjezdy, nerespektují
značku zákaz stání. Od odpoledne do večerních
hodin je situace ještě horší, neboť v tělocvičně
ZŠ probíhají sportovní aktivity (odpoledne děti,
večer dospělí),“ píše se ve stížnosti. Obyvatelé
poukazují na to, že nemohou používat své ga-
ráže, protože do nich večer nezajedou a ráno
nevyjedou. Řidiči údajně nerespektují ani po-
délné žluté značení před výjezdem z pozemku
a na námitky místních reagují vulgárně. Pokud
je chladno, sedí v autech kvůli topení s nastar-
tovaným motorem.

Na základě této stížnosti oslovilo město posti-
žené obyvatele a svolalo je na schůzku do ZŠ
Arbesova. „Ptali jsme se jich na situaci, jejich

názor a návrhy řešení. Poté jsme nabídli mož-
nost a dohodli se na realizaci změny,“ říká
Martin Oklamčák, koordinátor MA21, v rámci
které se schůzka uskutečnila.

„Na konci září jsme v ulici Arbesova odstra-
nili dodatkové tabulky a od 1. listopadu změní-
me v úseku ulic Podlesí až Pobřežní na straně
u finských domků značení ze zákazu stání na
zákaz zastavení,“ informuje jablonecký primá-
tor Jiří Čeřovský s tím, že městská policie bude
moci na základě změny značení udílet řidičům,
kteří budou v těchto místech i nadále parkovat,
pokuty. „A to i v případě, že zde budou chtít za-

stavit ze zvyku jen na dobu, kdy budou chtít do-
vést své dítě do školy,“ upozorňuje zástupce ře-
ditele MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Rozhodnutím o změně dopravního značení
však rodiče, vozící své děti do školy, diskrimi-
novaní nebudou. „Pro zaparkování bude urče-
ná už nyní v prozatímním režimu oplocená
plocha mezi školou a ulicí Pobřežní. Tam však
mohou své vozy odstavit pouze zaměstnanci
školy a rodiče v době provozu školy. Pokud bude
škola zavřená, zamčené bude také parkoviště.
Na jaře příštího roku z této plochy vybudujeme
průjezdné parkoviště, kde bude 37 parkovacích
míst, z nichž několik bude rezervováno pro za-
městnance a zbytek bude v konkrétní vyznačené
době určeno pro parkování rodičů a návštěvní-
ků školy. Přes noc zde pak budou moci parko-
vat obyvatelé z Pobřežní ulice, kteří s nedostat-
kem parkovacích míst stále bojují,“ komentuje
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.
Zmíněná plocha bude označená jako parkoviště.

(jn)

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného
rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci Operačního programu Za-
městnanost.

V Tyršově parku je nové stanoviště MP
Novou okrskovou místnost otevřela Městská
policie Jablonec nad Nisou. Ta vznikla re-
konstrukcí bývalého domku pro správce Tyr-
šových sadů, kterou nákladem 362 tisíc ko-
run provedlo statutární město.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na rekon-
strukci objektu podíleli. Získáváme tím zázemí

pro dvojici strážníků-okrskářů a pro asistenty
prevence kriminality,“ konstatoval ředitel MP
Roman Šípek. 

Kromě samotné okrskové místnosti a sociál-
ního zařízení má MP v opraveném domku k dis-
pozici také skladové prostory. Asistenti preven-
ce kriminality jsou v parku přítomní každý den
od 14 do 22 hodin, proto možnost ohřát se
a použít sociální zařízení uvítali. Své hodiny
zde budou mít také okrskáři. „Lidé sem za ná-
mi mohou přijít se svými problémy, návrhy na
zlepšení a podobně,“ konstatovala okrskářka
Věra Sirovátková.

Existenci okrskové místnosti městské policie
vítají také obyvatelé, kteří v okolí parku žijí či
jím procházejí. Jak se zmínili při otevření, pří-
tomnost strážníků v parku je pozitivní zpráva,
neboť právě tato lokalita dlouhodobě při výzku-
mu veřejného mínění zaujímá poslední místo
v hodnocení pocitu bezpečí. 

Bývalý domek pro správce parku opravilo od-
dělení správy nebytových objektů jabloneckého
magistrátu nákladem 362 180 korun. „Největší

investicí byla výměna oken, která vyšla na té-
měř 167 tisíc korun, za novou elektroinstalaci
jsme zaplatili 107 tisíc korun,“ říká vedoucí od-
dělení Václav Kotek. Domek září novým žlutým
odstínem fasády a aby bylo jasné, jaká služba
se zde nachází, je opatřený nápisy městská po-
licie a telefonním číslem. 

(jn)

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová

Jablonec dál hledá dopravce MHD
Zastupitelé statutárního města Jablonec nad
Nisou na mimořádném zasedání ve čtvrtek
8. října nerozhodli o řešení dopravní obsluž-
nosti v Jablonci a obcích zapojených v Do-
pravním sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). 

Návrh uzavřít na příští dva roky smlouvu se
stávajícím dopravcem odmítli podpořit. O do-
pravní obslužnosti se bude jednat dál. 

Po vynuceném zrušení veřejné zakázky na
výběr nového autobusového dopravce pro Jablo-
necko na příštích 10 let na konci srpna, k němuž
došlo kvůli selhání Národního elektronického
nástroje (NEN) a nedodržování zákonných lhůt
ze strany antimonopolního úřadu (ÚOHS), by-
lo nutné urychleně jednat a zajistit veřejnou

dopravu v Jablonci a obcích zapojených do
DSOJ. 

Jablonečtí zastupitelé začátkem října odmítli
podpořit smlouvu se současným dopravcem na
další dva roky a uložili primátoru města Jiřímu
Čeřovskému, ekonomickému náměstku Mila-
nu Kouřilovi a předsedovi představenstva Jab-
lonecké dopravní, a. s., Janu Zemanovi bezod-
kladně jednat s potencionálními dopravci ve
věci zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka
od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023. Cílem je získat eko-
nomicky výhodnější nabídky a výsledek tako-
vého jednání mají pověření zástupci předložit
na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou.

(jn)

Foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler
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Listopadové svozy bioodpadu
Listopad je měsíc, kdy na zahradách naplno
probíhají přípravy na zimu. Loučíme se s po-
sledními okrasnými květy, uklízíme zbytky
rostlin, a především hrabeme listí. Město pro-
to nachystalo pro své občany další svozy bio-
odpadu. Proběhnou ve dnech 7. a 14. 11. 2020. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na 10 místech dle níže uvedeného rozpisu.
„Do označených kontejnerů mohou občané
odevzdat trávu, listí, větve a zbytky rostlinného
materiálu ze zahrad a z domácností. Nelze zde
odložit bioodpad živočišného původu,“ říká
Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné ze-
leně.

Pokud vám uvedené termíny nebo lokality
nevyhovují, můžete odložit neomezené množ-
ství bioodpadu zdarma ve sběrných dvorech
(Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského). Am-
bulantní svozy bioodpadu budou po zimní pře-
stávce opět pokračovat v příštím roce, pravdě-
podobně od konce března.

„Rádi bychom také připomněli, že občané
Jablonce mají možnost nechat si zdarma na-

štěpkovat větve přímo ve své zahradě,“ upozor-
ňuje Šnytrová. Tuto službu si mohou objednat
prostřednictvím Technických služeb Jablonec
nad Nisou, s. r. o. (e-mail. sebelka@tsj.cz, tel.
775 790 347). Upozorňujeme, že nelze štěpkovat
větve znečištěné hlínou či plevelem a drobné
větvičky z keřů.

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

Svoz bioodpadu 7. 11. 2020
kontejner od–do

Arbesova (otočka autobusu) 9.00–11.20
Máchova × A. Dvořáka (u parku) 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Lovecká × Sokolí 10.30–13.20
Turistická × Severní 11.00–14.00
Rýnovice (u kostela) 11.40–14.25
Ještědská × Pasířská 12.20–14.50
Jindřichovská (u parku) 13.00–15.15
Pod Hájem (u kontejnerů) 13.40–15.40
Oblouková × Revoluční 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 14. 11. 2020
kontejner od–do

Pivovarská (u kontejnerů) 9.00–11.20
Panenská × Družstevní 9.30–12.00
Mlýnská × Pasecká 10.00–12.40
Brigádnická × Průběžná 10.30–13.20
U Zahrádek × Vedlejší 11.00–14.00

Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 11.40–14.25
Lesní ul. (nad přejezdem) 12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Arbesova u ZŠ 13.40–15.40
Stará Osada 14.20–16.00

Objednání popelnice vyřídíte na radnici 
Od 1. 1. 2021 přechází agenda týkající se ob-
jednávání odpadních nádob ze Severočes-
kých komunálních služeb, s. r. o., na statutár-
ní město Jablonec nad Nisou. Pro tyto účely
vznikne z boku budovy radnice nové kon-
taktní místo pro občany. 

Pro fyzické osoby, které mají uzavřenou platnou
smlouvu o sběru, odvozu a odstranění komu-
nálního odpadu se nic nemění. Pouze v případě
plánované změny, např. velikosti popelnice či
četnosti svozu, budou občané nově kontaktovat
příslušné pracoviště Magistrátu města Jablonec
nad Nisou. Na stejném místě bude možné uza-
vřít novou smlouvu na přistavení popelnice
(kontejneru) a její vývoz. V tomto případě bude
nutné se dostavit osobně s občanským průka-
zem.

■ Odpadové hospodářství

Ilustrační foto Ilustrační foto

Třídění bioodpadu a komunitní kompostéry
Další level třídění odpadu? Bioodpad na
kompost. Na vesnicích a v domech s vlastní
zahradou něco samozřejmého odjakživa.
Pro obyvatele sídlišť v některých městech no-
vinka, v jiných téměř sci-fi. Kdo má vlastní
zahrádku, nosí si bioodpad na svůj kompost
i několik kilometrů daleko. Tak velkou cenu
má!

Po dohodě s jabloneckým magistrátem a Římsko-
katolickou církví byly na konci srpna na sídlišti
Mšeno instalovány první dva komunitní kom-
postéry – u mšenského kostela (nad Kauflan-
dem) a u kontejnerového stání Mšenská 13, 52. 

Smyslem kompostování je přeměna živin
z bioodpadu na kompost, aby bioodpad nehnil
na skládkách nebo nebyl spalován. Tím se vý-
razně sníží produkce směsného odpadu. Bio-
odpad tvoří cca 30–80 % směsného odpadu
z domácností (záleží na tom, jak vaříte, co jíte
a jak třídíte). 

V kompostéru bioodpad tleje za přístupu
vzduchu a přeměňuje se na kompost, který lze
následně využít při přesazování květin nebo na
předzahrádky paneláků. Můžeme vyzdvihovat
ekologické důvody, ale ekonomický přínos je
nezanedbatelný. Až si většina z nás zvykne na
třídění bioodpadu tak, jako na třídění papíru či
skla, a vznikne hustší síť kompostérů, lze snížit
frekvenci vývozu černých kontejnerů, a tím
všichni v daném domě ušetří. Dále se ušetří za
svoz (popeláři, nafta, spalovací poplatek...).
Svoz bioodpadu z hnědých popelnic je neekolo-
gický a drahý, navíc v Jablonci není kompo-
stárna, proto je efektivnější, když bioodpad zů-

stane tam, kde vznikne. Komunitní komposto-
vání není nové, funguje v mnoha českých měs-
tech i v jiných zemích naprosto běžně. 

O mšenský kompostér se starají dobrovolníci
z organizace Trash Hero Jablonec, která kom-
postéry vlastní.

Co patří do komunitního kompostéru? 
Části zeleniny a ovoce (slupky brambor, mrkve,
zbytky jablek, banánů, papriky, brokolice, ked-
lubny, kukuřice, cukety, melounu, téměř coko-
liv rostlinného původu) – vhodné nakrájet na
menší kousky. Rozdrcené skořápky od vajec.
Tráva, drny, listy. Květiny z květináče i s hlínou.
Podestýlka domácích mazlíčků. 

Co se na kompost dávat nesmí?
Zbytky živočišného původu (maso, kosti, kůže),
citrusy, skořápky od ořechů a vlašské ořechy.
Do komunitního kompostéru nedávejte ani vět-
ve a pecky, které se rozkládají delší dobu.
Prosím sáček, ve kterém bioodpad ke kompo-
stéru donesete, si zase odneste, do kompostéru
nepatří. 

Co zbyde v černé popelnici 
na směsný komunální odpad 
po vytřídění bioodpadu? 
Po vytřídění plastu a tetrapacku, papíru, skla,
kovu a bioodpadu ev. baterek, žárovek, elektro-
spotřebičů, oleje a textilu.
• kosti, kůže a další živočišný odpad
• skořápky od ořechů, kůra citrusů
• hygienické potřeby (pleny, vložky, tampony,

vlhčené ubrousky)
• účtenky, platíčka od léků, sáčky od koření, po-

voskovaný papír
• roličky od toaletního papíru, kapesníky, plata

od vajec (ale lze kompostovat)

Rádi bychom rozšířili síť komunitních kom-
postérů po Mšeně, ale i na další jablonecká síd-
liště. 

Kde byste rádi další kompostér měli? Hle-
dáme také správce, kteří se o kompostér budou
starat. Napište nám na e-mailovou adresu:
jabloneckydobrovolnik@seznam.cz. 

Veronika Kaššovicová

Ilustrační foto
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Lesní klub Muhu nabízí netradiční vzdělávání
Předškolní vzdělávání dětí nabízí několik
alternativ, kromě klasických mateřských
škol jsou to např. církevní, Montessori,
Daltonské, Waldorfské či tzv. Lesní školky.
A právě posledně jmenovaná je stále oblíbe-
nější, neboť dětem nabízí vzdělání formou
celoročního pobytu v přírodě, ve které po-
znávají základní principy života, ale také se
učí praktickým činnostem a samostatnosti.

Lesních školek a klubů je v České republice té-
měř 200 a v jejich duchu funguje i Lesní ko-
munita MUHU v Jablonci nad Nisou, která síd-
lí na louce uprostřed lesů, na Dobré vodě. „Zde
se scházíme druhým rokem a těžko si pro vzdě-
lávání v přírodě umíme představit lepší místo,“
říká Renata Pospíšilová, ředitelka Lesního klu-
bu Muhu, a dodává: „Když ráno rodiče zapar-
kují nad Jabloncem topícím se v mlze, projdou
lesem a ocitnou se na slunné louce, je jim jas-
né, že jejich syn či dcera stráví den jinak.“

Zázemí pro děti tvoří dvě zateplené buňky.
Jedna slouží k odpočinku a druhá jako útočiště
při nepříznivém počasí. „Pokud to jen trochu
jde, děti jsou venku. Louku a okolní lesy může-
me prozkoumávat celý rok a vždy nás stejně ja-

ko děti překvapí nová rostlina, stopa zvířete ob-
tisknutá v blátě nebo mraveniště, které tam ješ-
tě před týdnem nebylo,“ zmiňuje přírodní krá-
sy, které ratolesti vnímají, jedna z původkyň
Ines Lásková.

Lesní skřítky mají na starosti zkušené prů-
vodkyně Renata Pospíšilová a Ines Lásková se
svými kolegyněmi. „Renča s Inou spolu fungu-
jí již sedmým rokem, cenné zkušenosti s prová-
děním dětí ve věku od tří let získaly hlavně
v Lesní třídě, která vznikla v roce 2013 při MŠ

Montessori ve Vrkoslavicích. Prvky Montessori
pedagogiky zařazují průvodkyně dětem do kaž-
dodenních činností a využívají k tomu řadu při-
pravených pomůcek. Je zde kladen důraz na
volnou hru dětí a uplatňována metoda Respek-
tovat a být respektován,“ říká na adresu kole-
gyň Lída Nováková.

Během roku se pracuje v několika tematic-
kých celcích, kde děti spolupracují v malých
skupinkách. Kapacita dvaceti dětí pak umožní
brát ohled na individualitu každého z nich a dá
prostor přizpůsobit se i jejich aktuálním potře-
bám. V zázemí lesní komunity není k dispozici
vodovod ani elektřina, a i díky tomu se děti učí
nejen vodou šetřit. Jakmile je možnost, naplá-
nují průvodkyně s dětmi výlet na farmu, do
muzea nebo zajednou zkontrolovat třeba míst-
ní hasiče, výlety do okolí jsou tak téměř na tý-
denním pořádku.

Od konce září navíc začaly pod hlavičkou LK
MUHU fungovat Lesohrátky. Jde o pravidelná
setkávání menších dětí (od 1,5 roku) spolu s je-
jich maminkami v zázemí komunity na Dobré
Vodě.

Více o Lesní komunitě MUHU na Dobré Vodě
na www.lkmuhu.cz. Tým LK MUHU

Foto archiv LK Muhu

Běžecké tratě Jablonec nad Nisou–Mšeno
Jablonec je považován za město sportu. V lé-
tě se tu běhá, jezdí na kole a v zimě se využí-
vají přilehlé lokality k lyžování. Krásným
místem, které se využívá k těmto druhům
sportu, je jablonecká přehrada a její okolí.

Milovníci vodních sportů, maminky s kočárky,
senioři na procházkách, rybáři, cyklisti, brusla-
ři a samozřejmě i běžci využívají jedinečnost
tohoto prostředí. „A právě na běžce byl cílen
projekt, který vznikl v rámci bakalářské práce
studenta Zdeňka Zikmunda na Katedře tělesné
výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-huma-
nitní a pedagogické Technické univerzity v Li-
berci. Zdeněk vytipoval, natrasoval a vyznačil
pět běžeckých okruhů různých délek a nároč-

nosti,“ říká Klára Kuprová, vedoucí bakalářské
práce.

Nejdelší zelený okruh měří 10,2 km s celko-
vým převýšením 234 m, naopak nejjednodušší
modrý okruh měří 1,1 km s celkovým převýše-
ním pět metrů. „Jednotlivé okruhy lze různě
kombinovat a zavedou vás po lesních pěšinách
do méně známých lokalit. Banner s mapou
včetně rozcestí všech okruhů je umístěn mezi
druhou a třetí přehradou pod skálou,“ upozor-
ňuje autor projektu Zdeněk Zikmund.

Projekt vznikl se souhlasem statutárního
města Jablonec nad Nisou a Lesů České repub-
liky. „Věříme, že nové trasy Jablonečany zauj-
mou a budou je rádi využívat,“ uzavírá Klára
Kuprová. (kp)

Foto archiv Zdeňka Zikmunda

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru správního – odborný referent
oddělení přestupků – přestupky související
s provozem a podmínkami provozu na po-
zemních komunikacích), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: ukončené vyso-
koškolské vzdělání minimálně bakalářské, nej-
lépe právního či technického zaměření (příp.
ukončení nejpozději k 31. 12. 2022) nebo dle
§ 112 zák. 250/2016 Sb. střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou a k tomu min. 8 let praxe při
projednávání a rozhodování o přestupcích
a věk min. 48 let; znalost správního řádu, pro-
fesní zkušenosti související s danou problema-
tikou či dosavadní praxe výhodou; komunikač-
ní schopnosti, aktivní přístup k řešení problé-
mů, schopnost jednat s lidmi; flexibilita, samo-
statnost, odpovědnost; uživatelská znalost prá-
ce s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
minimálně pro sk. B řidičského oprávnění. 

Popis vykonávané práce: vedení správních
řízení (zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 500/2004
Sb.) souvisejících s provozem a podmínkami
provozu na pozemních komunikacích ve smys-
lu zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.
apod., ukládání správních trestů (příkazem na

místě, příkazem, v řádném správním řízení).
Rozhodování o zadržení řidičského průkazu.
Správa finanční hotovosti na základě dohody
o hmotné odpovědnosti. 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 1. 2021, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 13. listopadu 2020 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Vedoucí oddělení stavební úřad na 
odboru stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí oddělení stavební úřad na odboru sta-
vebním a životního prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru stavebního, archi-
tektonického nebo právnického směru, popř.
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví za
podmínky min. 2 let praxe v oboru; možno
i středoškolské za podmínky min. 3 let práce
v oboru; znalost právních předpisů – stavební-
ho zákona a předpisů souvisejících včetně zna-
losti postupů podle správního řádu; praxe mi-
nimálně 2 roky ve správním orgánu vykonáva-
jícím státní správu (i v přenesené působnosti),

nejlépe při výkonu agendy stavebního úřadu;
složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti
na požadovaném úseku výhodou; dobrá orien-
tace v prostředí výkonu přenesené působnosti
státní správy; výborné komunikační a vyjedná-
vací schopnosti; schopnost řídit středně velký
kolektiv; aktivní přístup k řešení problémů; fle-
xibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně vel-
kého pracovního kolektivu, který zajišťuje veš-
kerá správní řízení a další postupy stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) a předpisů souvisejících včetně zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast-
nického práva k pozemku nebo stavbě (vyvlast-
ňovací zákon) a to na území statutárního města
Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spadají-
cích do územní působnosti obecního úřadu ob-
ce s rozšířenou působností s výjimkou obce
Rychnov nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 1. 2021, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 13. listopadu 2020 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

■ Personální inzerce
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Jablonec získal
Odpadového
Oskara
Jablonec nad Nisou získal v ka-
tegorii měst nad 5 000 obyvatel
v soutěži Odpadový Oskar za
rok 2019 první místo. Jablone-
čané dokáží vytřídit až 36 % od-
padů. Soutěž vyhlašuje spolek
Arnika a letos se tak stalo již
pošesté. 

„Lidé z oceněných měst jsou
velmi zodpovědní k životnímu
prostředí a za svou svědomitost
ve třídění si zaslouží velké po-
děkování,“ shrnul odborník na
odpadové hospodářství Milan
Havel z Arniky.

Jablonec se 45 802 obyvateli vy-
třídí ročně 140,8 kg/obyvate-
le/rok, což je úroveň třídění na
čísle 36 %. Kromě Jablonce v Li-
bereckém kraji vynikaly Dale-
šice mezi městy do 1 000 obyva-
tel a Malá Skála mezi městy do
5 000 obyvatel.

Adventní prodej
Centrum doléčování a rehabi-
litace jablonecké nemocnice
pořádá již tradiční adventní
prodejní trh výrobků, které vy-
tvořili pacienti tohoto oddělení.
Lidé, kteří si tyto výrobky za-

koupí, přispějí na nákup mate-
riálu pro další aktivity. „Akce se
uskuteční ve středu 25. 11. 2020
od 10 do 13 hodin v prostorách
před nemocniční kaplí“, zve na
akci jedna z hlavních organizá-
torek Tereza Niederlová. Pořá-
dání akce je podmíněno epide-
miologickou situací. O případné
změně budou pacienti informo-
váni na webových stránkách
nemocnice. 

Internetová aukce 
Nadace Euronisa
Letos se 24. benefiční aukce u-
mění Nadace EURONISA pře-
místí na internet. Regulérní
průběh zajistí renomovaná in-
ternetová aukční síň Prague
Auctions, dražit se bude na
stránkách www.pragueaucti-
ons.com, kde je možné si 180
uměleckých předmětů od 125
českých výtvarníků prohléd-
nout. 

Tištěný katalog si mohou zá-
jemci objednat na čísle 777 363
171. Internetová dražba se
uskuteční v sobotu 21. 11. od 14
do 20 hodin. Předaukční výsta-
va dražených uměleckých děl
bude zahájena ve čtvrtek 12. 11.
v 17 hodin v Oblastní galerii
Liberec a potrvá do pátku 20.

11. do 12 hodin. V případě stále
trvajících vládních opatření bu-
de možné si po předchozí do-
mluvě díla prohlédnout v kan-
celáři nadace. Více na FB Nadace
Euronisa a webové stránce
www.jipek.cz.

Tančit se bude 
snad v prosinci
Osmnáctý ročník celorepubli-
kové soutěže Tanec, tanec 2020
se měl v jabloneckém měst-
ském divadle a Eurocentru ko-
nat 29.–31. října. Hostitelské
město Jablonec nad Nisou mělo
na přehlídce udílet osmou Cenu
města tance. Přehlídka se však
překládá na prosinec.

„Z důvodů aktuálních vlád-
ních nařízení souvisejících s ře-
šením pandemie COVID-19 není
reálné zorganizovat celostátní
přehlídku scénického tance
mládeže a dospělých v zamýšle-
ném termínu a rozsahu. Ná-
hradní termín přehlídky je sta-
novený na 12.–13. prosince
2020. Pevně věřím, že to bude
v době, kdy už to společenské
poměry dovolí a přehlídka se
bude moci uskutečnit v obvyklé
přátelské atmosféře,“ konstatu-
je jeden z organizátorů, Jiří
Lössl z NIPOS-ARTAMA. 

Legendy razily své portréty do zlata a stříbra
Do jablonecké České mincovny přijeli ve čtvrtek
8. října dva významní sportovci, zlatý a stříbrný
olympionik. Jiří Holeček a Martin Ručínský jsou
posledními ze skupiny 14 hokejistů, kterým min-
covna věnovala cyklus zlatých a stříbrných min-
cí. Osobně si v doprovodu vedení společnosti oba
vyrazili mince ze stříbra.

Cyklus Legendy československého hokeje není
jen oslavou jediného úspěchu a vzpomínkou na
zlaté hochy z Nagana, ale po bok olympioniků se
řadí jejich slavní předchůdci, kteří kouzlili s ho-
kejkou v 60. a 70. letech a také šířili dobré jméno
československého sportu po celém světě. V celém
cyklu jsou už zastoupeni: Ivan Hlinka, Milan No-
vý, Dominik Hašek, Vladimír Martinec, Jaroslav
Pouzar, Jiří Šlégr, Vladimír Růžička, Pavel Pate-
ra, František Pospíšil, Jan Suchý, David Moravec,
Jaromír Jágr. Foto archiv Česká mincovna.

V rámci Týdne sociálních služeb rozdával náměstek primá-
tora David Mánkek vitamínové balíčky pečovatelkám, které
pomáhají těm nejzranitelnějším a nejohroženějším. Foto
Radka Baloghová

Nejmladší atletická družstva TJ LIAZ vyhrála obě kategorie
v krajském přeboru družstev. Finále se konalo za účasti
208 startujících z osmi oddílů kraje. Soutěže proběhly ve
dvanácti disciplínách. Foto Jana Peroutková

Vítání dětí
sobota 3. 10. 2020
Laura Rokosová, Viktorie Volšičková,
Štěpánka Šimonová, Jakub Klein,
Tereza Hemková, Elena Koťátková,
Marie Jindrová, Nela Daničková,
Emma Šikolová, Zbyněk Skalník,
Jakub Vincenec, Sofie Žváčková,
Eliáš Šábrt, Amálie Zmeškalová,
Viktor Vavřich, Anna Karbanová,
Milan Hynek, Kristýna Dvořáková,
Adam Ráček, Anna Rolníková,
Michal Preisler, David Matějček,
Jiří Poustecký.

Jubileum
Briliantová svatba 
Ve středu 23. září oslavili 70. výro-
čí svatby manželé Alžběta a Milo-
slav Havrdovi z Jablonce nad Ni-
sou, kde prožili celý svůj společný
život a vychovali čtyři děti. Milo-
slav Havrda byl známý cukrář, se
kterým jsme se setkávali v bývalé
Jizeře. Svůj významný den prožili
společně s rodinou a spolubydlící-
mi v Domově Benevita na Sych-
rově. Dcery s rodinami přeji rodi-
čům do dalších společných let
mnoho zdraví, radosti a lásky.

Zlatá svatba
V sobotu 21. listopadu oslaví 50 let
společného žití manželé Jana
a Jirka Juklíčkovi. „Ať vám slunce
stále na cestu svítí, ať vaše láska
pučí jako jarní kvítí. Je to váš vel-
ký den, 50 let pospolu, to je život
a ne sen,“ gratulují a zdraví, lásku
a štěstí přejí dcery Petra a Andrea
a vnoučata Alexandra, Thomas,
Kristýna, Vanessa a Adriana.

Foto Zdeňka Vokatá
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Městskou policii povede Michal Švarc
Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Roman Šípek ukončil pracovní poměr dohodou
k 31. říjnu. Od začátku listopadu ji povede Michal
Švarc, dosavadní zástupce ředitele. 

Od 1. listopadu jablonečtí zastupitelé pověřili ve-
dením městské policie dosavadního zástupce ředite-
le Michala Švarce, který už část koordinačních úko-
lů zastával a zastává a pro vedení policie splňuje
kvalifikační předpoklady. Pouze pracovněprávní
a platové kompetence bude v přechodném období
řešit primátor Jiří Čeřovský. 

Dar pro Červený kříž
Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili dar místnímu
oblastnímu spolku ČČK. Město Červenému kříži
daruje ze svého vozového parku automobil Ško-
da Fabia Hatchback. 

„S Červeným křížem spolupracujeme dlouhodobě
a naše spolupráce se ještě podstatně zintenzivnila
nyní v době pandemie, kdy ČČK zajišťuje řadu čin-
ností pro občany města,“ říká primátor Jiří Čeřovský
s tím, že v současné době mimo jiné připravuje ČČK
další pracovníky na výpomoc v pečovatelské službě.
„Automobil potřebuje Červený kříž, aby jeho členo-
vé byli mobilní a mohli operativně převážet materi-
ál,“ vysvětluje primátor.

Žádost o pomoc sdělila ředitelka ČČK Kateřina
Havlová na jednání stálé pracovní skupiny jablone-
ckého krizového štábu. 

Hasičská zbrojnice nově odolá mrazu
Stavební proměnou by měla projít kokonínská
hasičská zbrojnice na základě projektu Zodol-
nění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín, na kte-
rý Jablonec získal dotaci z evropských fondů
i státního rozpočtu. 

Realizovat by se mělo příští rok, celkové náklady
jsou odhadnuté na 3,4 mil. korun, dotace z EU
a státního rozpočtu přesahuje 3 mil. korun a město
by se mělo podílet částkou necelých 341 tisíc korun. 

„Cílem projektu je, jak říká jeho název, zodolnění
stanice IZS pro řešení mimořádných událostí, tzn.
zvláště při sněhových kalamitách, které mají nega-
tivní dopad na infrastrukturu dopravy, průmyslu,
obytné i veřejné budovy a tím na život obyvatel,“ vy-
světluje náměstek primátora pro rozvoj města Petr
Roubíček. Realizace je plánovaná na příští rok, cel-

kové náklady jsou 3,4 mil. korun, příspěvek z EU či-
ní 85 %, což je 2,9 mil. Kč, stát přispěje 5 % a spolu-
účast města je 10 %, tedy necelých 341 tisíc korun. 
Projekt řeší stavbu a stavební úpravu vnějších pro-
stor požární zbrojnice i její vybavení. „Provedené
úpravy zajistí podmínky pro rychlý výjezd jednot-
ky,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotačního Iveta
Habadová. Kokonínská hasičská zbrojnice získá za-
teplenou fasádu včetně nových vrat, vstupních dve-
ří a některých oken. Hasiči budou mít větší šatnu,
kde si budou moci po zásahu usušit oděv. Rozšíří se
také nástupní plocha před zbrojnicí. „Budovu je nut-
né vybavit záložním zdrojem elektrické energie pro
akceschopnost jednotky při výpadku dodávek elekt-
řiny,“ dodává náměstek Roubíček. 

Projekt zodolnění hasičské zbrojnice se začal při-
pravovat už v roce 2016 a o dotaci město žádalo
o rok později z Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) – STANICE IZS. „Ačkoli byl
projekt vyhodnocen kladně, tak kvůli malé alokaci
finančních prostředků byl zařazen do zásobníku
těch náhradních,“ uzavírá Iveta Habadová.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP).

■ Upravené jízdní 
řády platí od 26. 10.
V současné době jezdí linky jablonec-
ké městské hromadné dopravy podle
letních jízdních řádů. Protože aktuál-
ní vládní opatření radikálně omezila
pohyb osob, klesla vytíženost měst-
ské dopravy, a tak od pondělí 26. říj-
na bude její četnost ještě zreduková-
na. 

Rada města Jablonce schválila k za-
vedenému provozu v režimu letních
prázdninových jízdních řádů od pon-
dělí 26. října další redukci provozu
MHD v pracovní dny, o víkendu
zůstane provoz beze změn. 

„Uvedeným opatřením se v pracovní
dny uspoří 243 km. S již provedenými
změnami můžeme počítat za říjen
s celkovou úsporou 8 586 km,“ říká
ředitel Jablonecké dopravní, a. s.,
Luboš Wejnar. 

Omezení platná od středy 14. 10.
– nejedou školní linky č. 131, 132,

133;
– nejede noční linka N1;
– linka č. 102 (autobusové nádraží –

Paseky) – v dopravní špičce interval
30 minut, nejedou spoje označené
číslem 40;

– linka č. 109 (Rýnovice – Mšeno –
nádr. Jablonecké Paseky) – v pra-
covní dny zajištěny spoje z Pasek
v 5.28, 6.31, 13.37 a 14.26 hod.,
z Rýnovic v 6.10, 6.47, 13.14, 14.10
a 14.43, o víkendu standardní roz-
sah provozu; 

– linka č. 110 (Kokonín – aut. nádra-
ží – Rýnovice) – interval 30 minut
od 5.00 do 7.30 hod. a od 13.30 do
17.00 hod., vybrané spoje jsou vede-
ny přes Malé Vrkoslavice místo lin-
ky č. 113;

– linka č. 112 (Žižkův Vrch – Mšeno –
Rýnovice) – interval 30 minut od
5.00 do 20.00 hod., dále interval 60
minut do 22.30 hod.; 

– linka č. 113 (aut. nádraží – Malé
Vrkoslavice – Kokonín) nepojede,
spoje přes Malé Vrkoslavice zajistí
linka č. 110;

– linka č. 118 (hlavní nádraží – bazén
– Mšeno, Arbesova) nepojede kro-
mě ranního páru spojů (v 6.11 hod.
z AN a 6.35 hod. ze Mšena, Arbe-
sova) 

– na ostatních linkách nejedou spo-
je označené číslem 40 a 44.

Nová omezení platná od pondělí
26. 10.
– linka č. 106 (aut. nádraží – Rýno-

vická – Želivského) – prodloužení
pravidelného intervalu v pracovní
dny ze 30 minut na 60 minut, odjez-
dy z autobusové nádraží 56 minutu,

– linka č. 107 (aut. nádraží – Mšeno –
Želivského) – prodloužení pravidel-
ného intervalu v pracovní dny ze 30
minut na 60 minut, odjezdy z auto-
busového nádraží 37 minutu,

– linka č. 119 (nádr. Jablonecké Pa-
seky – sídliště Šumava – aut. nádra-
ží – Žižkův Vrch) – zrušení spojů
v ranní a odpolední špičce na ra-
meni aut. nádraží – Žižkův Vrch
(kromě spojů s odjezdem ze Žižko-
va Vrchu v 6.50 a 7.20 hodin).
Doprava na Žižkův Vrch zajištěna
v pracovní dny linkou č. 112 v in-
tervalu 30 minut.

Foto Petr Vitvar

Foto Petr Vitvar
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
To je jednoduché – štvalo mě, že v Jablonci má-
me takřka 50 heren a kasin, a říkal jsem si, že
to tak nemůžu nechat. Dobře jsem věděl, co ta
„posedlost“ obnáší, protože jsem byl v kontaktu
s rodinou, jejíž člen hazardu propadl. Četl jsem
také autobiografickou knihu Já, hráč – Zpověď
opravdového gamblera od Martina Svobody,
kterého hazard připravil o osm milionů korun.
Později jsem se s ním seznámil osobně, jelikož
pomáhá odstranit hazard z měst po celém Čes-
ku. Hazard byl hlavní impulz, proč jsem vstou-
pil do politiky, i když nezastírám, že mě vždy
zajímala. Logicky jsem se do ní zapojil v mém
rodném městě.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Kromě zmíněného hazardu, který díky úspěš-
nému referendu z města už téměř vymizel a do
konce roku 2021 v Jablonci skončí úplně, mě
jako ekonoma samozřejmě zajímá hospodaření
města. Vedle toho se věnuji veřejné dopravě
a dopravní infrastruktuře, např. mi velmi záleží
na zachování provozu tramvaje do Liberce a na
prodloužení trati do centra na terminál. Spe-
ciálním tématem je pro mě jablonecká nemoc-
nice. Představitelé kraje a města potvrdili, že
jednají o převodu nemocnice z příspěvkové or-
ganizace na akciovou společnost a o prodeji až
třetiny akcií kraji. Potvrdilo to i programové
prohlášení nové krajské koalice. Přitom není
jediný vážný důvod ke změně. Nezlepšilo by to
stav nemocnice, platy zaměstnanců ani kvalitu
péče o pacienty, ba naopak. Nemocnice prospe-
ruje a město ji řídí dobře. Je to naše rodinné
stříbro, kterého bychom se neměli rozhodně
zbavovat.

V 28 letech jste se stal historicky druhým nej-
mladším jabloneckým zastupitelem. Co vám
v Jablonci chybí?
Jsem o dost mladší než dosavadní politici ve ve-
dení města a myslím, že lépe vnímám potřeby
mladších generací. Sice je fajn, že máme pře-
hradu a plno možností pro trávení volného ča-
su tradičními sporty, jenže jsme usnuli na vav-
řínech a v mnohém nám ujel vlak. Úplně zde
chybí bikepark, skatepark, pumptrack, parkou-
rové hřiště či síť workoutových hřišť (venkovní
soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších prvků

pro cvičení s vlastní vahou). Jablonec má skvě-
lý potenciál i pro singltrek, který by využívali
místní i turisté. Dále mi zde chybí víc míst, ja-
ko je třeba LaKavárna, ale chápu, že takový
podnik není lehké vytvořit a dlouhodobě udr-
žet. O to víc si vážím lidí, kteří provozují po-
dobné provozovny, i když to třeba není skvělý
byznys.

Máte mnoho sportovních koníčků včetně ho-
rolezectví. Jak jste se k němu dostal?
Ke sportu jsem byl vedený od malička. Jako ty-
pický Jablonečan jsem prošel oddíly běžeckého
lyžování a atletiky až jsem se stal členem horo-
lezeckého oddílu LIAZ. K lezení mě před 19 le-
ty přivedl vnuk lezecké legendy Oldy Kopala.
Poprvé jsme spolu lezli na Dopadu za jablonec-
kou přehradou. Následovaly další skály a po-
stupně jsem se dostal až do vysokých hor.

Jaké vrcholy se vám podařilo zdolat?
Nejvíce si cením loňského výstupu na nejvyšší
aktivní sopku světa a druhou nejvyšší horu mi-
mo Asii Nevado Ojos del Salado vysokou 6 893
metrů, která leží na hranici Chile a Argentiny.
Je to můj nejsilnější zážitek z hor, protože na
vrcholu jsem byl úplně sám a nejbližší lidé by-
li výškový kilometr a den chůze pode mnou.
Uronil jsem tam i nějaké slzy štěstí. Dále jsem
navštívil Himaláje a Patagonii, kde jsem prošel
jedny z nejkrásnějších treků světa – pod Mount
Everest a kolem Torres del Paine. Postupně zdo-
lávám i alpské čtyřtisícovky, kterých mám 19
z 82. První byl Mont Blanc a letos jsem přidal
druhou a třetí nejvyšší – Dufourspitzi a Nordend.
Jelikož se pravidelně účastním Jizerské 50, kte-
rá je Memoriálem Expedice Peru 1970, rád bych
vylezl na Huascarán a pak i na Aconcaguu.

Při jednom z výstupů na skálu jste utrpěl
těžké zranění. Co se přihodilo?
Před rokem a čtvrt se se mnou v lezecké oblas-
ti Roviště utrhl půltunový skalní blok. Kama-
rádka mě při pádu bohužel neudržela a ze 14
metrů jsem spadl až na zem. Měl jsem pneu-
motorax, zlomenou pánev a osm žeber a další
zranění. Vrtulník mě přepravil do Motola, kde
jsem strávil měsíc. Pád ani první tři dny si vů-
bec nepamatuji. Od té doby slavím narozeniny
dvakrát ročně. Naštěstí jsem měl helmu, která

mi nejspíš zachránila zdraví. Myslím, že při lé-
čení se projevila moje schopnost překonávat
překážky. Už po půl roce jsem jel Jizerskou 50.

Co vám horolezectví přináší?
Samozřejmě nějaký adrenalin, ale hlavně tak
trávím čas v přírodě a poznávám nová místa
a země. Zároveň rád překonávám sám sebe.
Pomáhá mi to vybočit z životního stereotypu
a souvisí to i s mojí cílevědomostí. Z dosažení
každého cíle mám dobrý pocit a chuť zkusit ně-
co dalšího.

Běháte také na lyžích. Kterých závodů jste se
zúčastnil?
Jsem jen lyžař hobík. Kromě sedmi ročníků
Jizerské 50, několika Krkonošských 70 a dvou
Boboloppetů jsem v roce 2018 absolvoval
Vasaloppet, legendární švédský dálkový běh na
90 km. Bylo to nezapomenutelné. Ve stejný rok
jsem běžel i pražský maraton. Je fajn jako spor-
tovec aspoň jednou za život zažít atmosféru
těchto akcí.

Jaké máte další koníčky kromě sportu?
Užívám si čas s rodinou a svými sedmi synovci
a neteřemi. Rád trávím také pohodové večery
s přáteli povídáním nebo hraním deskových
her. Nejradši mám Carcassonne a občas potré-
nuji paměť u Otázek a odpovědí.

Jaký je Jakub Macek?
Jsem trochu buldočí povaha a rád věci dotahu-
ji do konce. Také jsem dost zásadový a věřím,
že má smysl pokoušet se měnit věci k lepšímu.
Mnohokrát se mi potvrdilo, že když jsem něče-
mu věřil a šel za tím, výsledek se dostavil. Záro-
veň jsem komunikativní a zajímají mě názory
druhých, takže rád diskutuji s lidmi o tom, co je
trápí. Člověk se tím hodně učí a inspiruje.

Jiří Endler

Jakub Macek
Rád dotahuji věci do úspěšného konce

■ Jakub Macek 
Čtyřiatřicetiletý jablonecký rodák Jakub
Macek absolvoval Gymnázium Dr. Antona
Randy a Fakultu mezinárodních vztahů
VŠE v Praze, kde vystudoval obory
Podnikání a právo, Mezinárodní obchod
a Rozvoj obcí, měst a regionů.
V minulosti pracoval v oblasti logistiky
a nyní je kontrolorem na Státním fondu
dopravní infrastruktury. Mezi jeho záliby
patří letní a zimní aktivity v horách,
lezení po skalách, běh na lyžích či
cyklistika. Od roku 2014 je zastupitelem
města za Změnu pro Jablonec a poté
Společně pro Jablonec.

■ Představujeme zastupitele města

Pohled z vrcholu Kala Patthar (5 644 m n. m.) na Mount Everest, foto archiv Jakuba Macka

Foto archiv Jakuba Macka
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Co je důvodem založení organizace
Kultura Jablonec, p. o.?
Náměstek primátora pro oblast humanitní
David Mánek: „K tomuto jsme se rozhodli při-
stoupit především ze dvou důvodů. Prvním je
zlepšení koordinace kulturních aktivit ve městě
a usnadnění komunikace. Druhým důvodem by-
ly ekonomické úspory, které se však nedotknou
kvality poskytovaných služeb.

Pro ilustraci celková dotace pro JKIC a Euro-
centrum se v minulých letech blížila ke 30 mi-
lionům korun, očekávané úspory v nákladech
by mohly překročit 4,5 mil. korun. Největší vliv
na tuto úsporu bude mít konstrukce platů za-

městnanců nové organizace – především jejich
zařazení do tříd a stupňů, to v původních orga-
nizacích nebylo třeba. Druhým je samotný CO-
VID-19, kvůli kterému je velmi složité odhado-
vat výnosy v následujícím roce.

Celkové směřování organizace Kultura Jab-
lonec, p. o., se bude jistě vyvíjet. V jejím počát-
ku očekáváme, že převezme veškeré činnosti
Eurocentra a JKIC kromě Ekocentra. To by mě-
lo spadat pod DDM Vikýř. Nová společnost rov-
něž nepřevezme činnost digitalizace materiálů
pro stavební úřad, ta bude zajišťována jinou
cestou ze strany statutárního města Jablonec
nad Nisou.“

Čím se nová společnost zabývá nyní? 
Ředitel JKIC Petr Vobořil: „V té první fázi po
zřízení nové společnosti jde především o admi-
nistrativu – je potřeba vytvořit nové pracovní
a dodavatelské smlouvy, převést majetek, zá-
vazky atd. Činnosti obou dosavadních společ-
ností by měly zůstat zachovány a je nutné
v rámci nové společnosti zajistit provoz kin,
Eurocentra, turistického infocentra i výstav-
ních prostor Domu Scheybalových a kostela
svaté Anny. To jsou všechno budoucí střediska
společnosti Kultura Jablonec. Nová společnost
bude zajišťovat i městské akce, které doposud
organizovalo Eurocentrum a Jablonecké kul-
turní a informační centrum. To znamená měst-
ské slavnosti, Den evropského dědictví, výstupy
na radniční věž a podobně. Návštěvník by ne-
měl změnu společnosti poznat, myšleno v dob-
rém slova smyslu. Cílem je zachovat stávající
kvalitu a zároveň optimalizovat náklady. Trans-
formace však přichází v nelehké době pro kul-
turu a tento i příští rok bude tedy v mnoha
ohledech odlišný. Podmínky pro provozování
kultury se mění ze dne na den a je tu obava, aby
kina, divadla či kluby nepřišly o své pravidelné
návštěvníky i do budoucna.“

A jaké jsou dlouhodobější plány?
David Mánek: „Ve spolupráci s Libereckým
krajem město Jablonec rozvíjí projekt Křišťá-
lové údolí, kdy zákaznické centrum je plánová-
no právě do výstavních prostor současného
Eurocentra. Jde o dlouhodobější vizi, která bu-
de vyžadovat zásadnější rekonstrukci. Moder-
nizaci potřebuje nejen výstavní areál, ale i kon-
certní sál. U venkovního areálu řešíme spíše
bezpečnost, obzvlášť ve večerních hodinách se
z příjemného amfiteátru stává problémové mís-
to, co se týče pořádku a hluku.“

Jak se dotkne transformace společností
turistického infocentra?
Petr Vobořil: „Transformace společnosti by se
neměla dotknout samotného chodu turistického
infocentra. Tyto služby Jablonec samozřejmě
bude poskytovat nadále, ovšem pod hlavičkou
společnosti Kultura Jablonec. V dnešní době je
naprosto zásadní najít všechny požadované in-
formace na internetu, papírové materiály jsou
na ústupu. Přesto se jich však úplně nezbavuje-
me, stejně tak je důležitý prodej suvenýrů a re-
gionálních výrobků. Turistické infocentrum te-
dy bude své služby nabízet jako dosud s tím, že
bychom v letní sezoně měli rádi pracoviště na
Mírovém náměstí, ať už přímo v budově radni-
ce nebo v těsné blízkosti. Současně však určitě
i v příštím roce bude fungovat pro turisty Dům
Scheybalových.“

Mělo by jít tedy o změnu k lepšímu jak
pro Jablonečany, tak pro návštěvníky
města? 
David Mánek: „Založení příspěvkové organi-
zace Kultura Jablonec je pozitivním krokem
v oblasti zajišťování kulturního života v našem
městě a věřím, že tímto krokem zajistíme ještě
více zajímavých kulturních aktivit.“

(rsch)

Nová městská společnost 
pro kulturu 

Jablonec nad Nisou má od 1. října 2020 novou městskou společnost Kultura Jablonec, p. o.
Spojí se v ní dvě stávající městské organizace – Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.,
a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (JKIC). Do konce letošního roku
musí nová společnost zrealizovat sloučení po administrativní stránce tak, aby
od ledna 2021 již mohla zajišťovat všechny převzaté služby a zajistit chod Eurocentra,
kin, turistického infocentra i výstavních prostor Domu Scheybalových a kostela
svaté Anny. Řízením příspěvkové organizace Kultura Jablonec byl dočasně pověřen
Petr Vobořil, současný ředitel JKIC. 

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC

Muzejní noc v Jablonci nad Nisou, foto Denisa Albaniová
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Zimní údržba 2020–2021
www.mestojablonec.cz/cs/doprava-a-komunikace/zimni-udrzba.html

Statutární město Jablonec nad Nisou a měst-
ská společnost Technické služby Jablonec,
s. r. o., se pečlivě připravují na zimní obdo-
bí. Na zimní údržbu 2020-2021 město Jablo-
nec nad Nisou počítá s částkou 20,5 milionů
korun.

Plán údržby, který se sestavuje na zimní obdo-
bí od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku v sou-
ladu s platnou legislativou a dle finančních
a technických možností města, je aktualizován
a před zimou jsou do něj zaneseny některé pod-
něty občanů.

„I přes současnou epidemiologickou situaci
jsme na zimu připraveni. Jako každoročně tak
i letos, se od konce srpna uskutečnilo několik
jednání a místních šetření. Příprava Plánu zim-
ní údržby se uskutečnila ve spolupráci s Tech-
nickými službami Jablonec nad Nisou, s. r. o.,
jako zhotovitelem, dále oddělením školství, do-
pravním a silničním úřadem, DI Policie ČR, se

zástupci ŘSD a KSS LK. Veškeré změny v do-
pravním značení jsou odsouhlaseny DI Policie
ČR a schváleny dopravním a silničním úřadem.
Podněty k zimní údržbě od občanů jsou posu-
zovány jednotlivě a konkrétně dle technických
možností zhotovitele a ekonomických možnos-
tí města,“ říká Martin Černý, pověřený vedoucí
oddělení správy komunikací.

„Řešíme zásadní věci, plán každý rok lehce
upravujeme a dle potřeby a možností rozšiřuje-
me. Nově se budeme starat o 1 440 m chodníků
více než v roce minulém. Nově jsou zahrnuty
části chodníků, například v ulici Vrkoslavická,“
tvrdí Černý. V zimě město udržuje 163 893 m
vozovek, 63 886 m chodníků a celkem 19 625 m2

parkovacích ploch. Každoročně zřizují Tech-
nické služby Jablonec nonstop dispečink. 

Se zimním obdobím přicházejí i změny v do-
pravním značení. „Tradičně v tomto období do-
chází k zjednosměrní některých ulic. Jedná se
o dnes již klasická místa, která byla zjedno-

směrněna v letech minulých. Zimní období při-
náší problémy nejen se sjízdností komunikací,
ale i s parkováním vozidel ve městě. Zde je po-
třeba součinnosti a tolerance všech Jablone-
čanů. „Občané by měli respektovat dopravní
značení. Špatným parkováním nekomplikovat
snahu udržení sjízdnosti komunikace a parko-
vacích ploch, jsou-li k tomu dopravním znače-
ním vyzváni.

„V případě problémů se mohou občané obra-
cet na dispečink telefonicky či prostřednictvím
e-mailu. Rovněž si musí uvědomit, že sníh ne-
lze uklidit všude hned. Vše má svůj zákonný po-
stup a čas,“ upozorňuje Černý a dodává: „Sna-
žíme se zprůjezdnit komunikace co nejrychleji.
Ovšem vždy je potřeba zohlednit aktuální pově-
trnostní podmínky i to, že nám nepatří všechny
komunikace ve městě. O ty páteřní se stará
ŘSD a Silnice LK a jejich průjezdnost neovliv-
níme,“ uzavírá Martin Černý. 

(end)
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PROSEČ
NAD NISOU

■ Kontakty
Krajská správa silnic Libereckého kraje
zimní údržba tel.: 777 511 255

Technické služby Jablonec nad Nisou, 
Souběžná 7
DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY – nonstop
tel.: 483 369 926 (záznamník hovorů), 

775 790 315 (hovory jsou monitorovány)
e-mail: dispecer@tsj.cz 
Dispečerská služba je zajištěna nepřetržitě
24 hodin denně jedním až dvěma dispečery.

Milan Nožička
jednatel
tel.: 775 790 300

Tomáš Stehno
vedoucí zimní údržby
tel.: 773 048 881

Lucie Holubová
zástupce vedoucí zimní údržby
tel.: 775 790 324 

TELEFON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD
PŘI PROVÁDĚNÍ ZÚ (7.30–15.30 hodin)
tel.: 483 369 911

Koordinační pracovníci za město
Jablonec n. N.
Pavel Kozák
vedoucí technického odboru
tel.: 483 357 163 (sekretariát)

Martin Černý 
oddělení správy komunikací 
tel.: 483 357 113
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Uvedené akce se budou konat pouze
v souladu s hygienicko-epidemiolo-
gickými opatřeními COVID-19

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

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

3. 11. /úterý/ 17.00 hodin
MARS V HLEDÁČKU
KOSMICKÝCH SOND
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DOKTOR KITTEL
Autorka Eva Koudelková představí
svou novou knihu, která obsahuje sou-
bor lidových vyprávění německých
obyvatel Jablonecka, jež byly od časů
zázračného doktora Jizerských hor
o této postavě napsány.

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

24. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KŘEST KNIHY 
ALENKA, KRAKONOŠ A LEV
Spisovatelka Danka Šárková a ilustrá-
torka Dana Kobrová představí svoji

další novou knihu. Součástí bude auto-
gramiáda.

26. 11. /čtvrtek/ 8.30 a 10.00 hodin
MICHAELA FIŠAROVÁ –
KANÁLNÍČCI
Beseda se známou autorkou dětských
knížek. Pořad je v rámci akce Den pro
dětskou knihu. (zadáno pro ZŠ)

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. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť, ale i pro dospělé.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky
spolu s vyplněnou přihláškou a píse-
mným souhlasem s podmínkami sou-
těže zasílejte ve formě PDF na e-mai-
lovou adresu: soutez@knihovna.mesto-
jablonec.cz nebo předejte osobně
v knihovně. 
Uzávěrka v pondělí 9. 11. 2020.
Vyhodnocení proběhne v první polovi-
ně měsíce prosince za účasti herce
Petra Stacha. Informace D. Foltýnová,
tel: 603 991 505, 488 388 953, více na
www.knihovna.mestojablonec.cz .
Akce je podporována v rámci projektu
MAP Jablonecko II.

Pokračujeme v luštitelských
a znalostních soutěžích:
O ZLATOU MAKOVICI
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
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

Nabídka programu DDM Vikýř je ome-
zena z důvodu vládnách nařízení.
Sledute aktuální nabídku na webu.

8. 11. /neděle/ 9.00–14.00
IRSKÝ STEP
Taneční soustředění
Kroužková akce, informace: Alena
Francová, francova@vikyr.cz

25. 11. /středa/ 16.00–18.30 hodin
KURZ SUCHÉHO PLSTĚNÍ
Z OVČÍHO ROUNA
Plstění na téma betlém. informace:
Iveta Nyplová, nyplova@vikyr.cz, při-
hlášky a podmínky na webu

29. 11. /neděle/ 9.00–14.00 hodin
IRSKÝ STEP
Taneční soustředění
Kroužková akce, informace: Alena
Francová, francova@vikyr.cz

5. 12. /neděle/ 17.00–19.00 hodin
SLET ČERTŮ
Mikulášská nadílka, informace Jana
Zajícová, zajicova@vikyr.cz

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

Vzhledem k momentální situaci není
reálné realizovat plánované akce.
Podle vývoje situace svůj program bu-
deme samozřejmě přizpůsobovat, pro-
to sledujte naše facebookové stránky. 
Jablíčkové hlídání stále trvá po telefo-
nické domluvě.
Plánuje se Vánoční focení v termínech
5., 6. a 7. listopadu a 26. a 27. listopadu.
Termíny focení rezervujte na telefonu
605 733 540.

■Městská galerie MY 
Kostelní 1, 466 01 Jablonec nad Nisou,
tel.483 357 405

29. 11. 2020–28. 2. 2021
BETLÉMY A VÁNOČNÍ 
POHLEDNICE JIŘÍHO ŠKOPKA 
Výstava akademického malíře Jiřího
Škopka (1933–2018), absolventa
železnobrodské sklářské školy, zavede
návštěvníky do idylické atmosféry
Ladovských Vánoc. Více na 17. straně.

Nabídka sportovních pořadů

Uvedené a dopředu plánované akce
se budou konat pouze v souladu
s hygienicko-epidemiologickými
opatřeními COVID-19

■ 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
www.florbaljablonec.cz
7. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC HRADEC KRÁLOVÉ 
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

21. 11. /neděle/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC
– TJ SOKOL KOBEROVY
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

FOTBAL
www.fkjablonec.cz
7. 11. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

21. 11. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

22. 11. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ
Mládežnický halový turnaj v kopané,
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
13. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FK KLADNO
II. liga západ, centrkurt.

27. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– TJ SPARTAK PERŠTEJN
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
14. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ AUTO
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt.

14. 11. /sobota/ 19.00 hodin
ELP JABLONEC B
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Inter liga mužů, centrkurt.

29. 11. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ NÁCHOD
II. liga mužů, centrkurt.

29. 11. /neděle/ 19.00 hodin
ELP JABLONEC B – DHK BANÍK MOST
Inter liga mužů, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
www.sokoljablonec.cz
15. 11. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR

27. ročník závodů jednotlivkyň a spo-
lečných skladeb, pořádá TJ Bižuterie
oddíl moderní gymnastiky, kurt č. 1.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se měnit podle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie
a průběhu odehraných dvojutkání.

13. 11. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – NUSLE
1. liga žen, kurt č. 4.

14. 11. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Kadetky, kurty č. 1–3.

14. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – NUSLE
1. liga žen, kurt č. 4.

20. 11. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – Č. KOSTELEC
1. liga žen, kurt č. 4.

21. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – Č. KOSTELEC
1. liga žen, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz
U Stadionu 4586/1, Jablonec nad
Nisou, www.sportjablonec.cz
ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz
28. 11. /sobota/ 10.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
Mezinárodní šestiutkání družstev
mladšího a staršího žactva za účasti
týmů Lipska, Berlína, Pirny, Žitavy,
Zhořelce a LIAZ Jablonec.
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

21. 11. /sobota/ 14.30 hodin
FK JABLONEC – FC VIKTORIE
PLZEŇ
FORTUNA:LIGA, 16. kolo.

■ Zimní stadion
Sadová 4646/2, Jablonec nad Nisou,
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz
14 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DVŮR KRÁLOVÉ
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

21. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC BAK TRUTNOV
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

28. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – BK NOVÁ PAKA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed.

Školička bruslení včetně náboru dětí
(3–8 let) do HC Vlci Jablonec je pláno-
vána na každou sobotu od 8 do 9 ho-
din. Více informací na www.hcvlci.cz
nebo na tel. 737 888 252.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Po uvolnění epidemiologických opatře-
ní bude opět probíhat organizovaná
výuka základů bruslení pro základní
a mateřské školy. Pevné a stálé termíny
bruslení v průběhu sezony: 
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Ilustrační foto Graphis
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Vánoční výstava v Městské galerii MY
Městská galerie MY připravila na závěr letoš-
ního roku výstavu betlémů a vánočních po-
hlednic akademického malíře Jiřího Škopka,
absolventa železnobrodské sklářské školy. 

Výtvarník Jiří Škopek (1933–2018) vytvořil bě-
hem svého plodného tvůrčího života rozsáhlé
dílo zahrnující malby, kresby, grafiku i užitou
tvorbu. Největší oblibě u široké veřejnosti se tě-
ší jeho malované betlémy a pohlednice.

Rodák z Velimi u Kolína studoval v letech
1947–1951 na Střední uměleckoprůmyslové

škole sklářské v Železném Brodě. Od roku 1952
žil v Jaroměři. V letech 1953–1959 navštěvoval
ateliér filmové grafiky profesora Adolfa Hoff-
meistera na pražské vysoké škole umělecko-
průmyslové. Po studiích pracoval jako výtvarný
pedagog i muzejní výtvarník, od roku 1982 pů-
sobil ve svobodném povolání. 

Od šedesátých let minulého století vytvářel
malované pohlednice, kterých v jeho ateliéru
vzniklo více než pět set. Bohatě zastoupena je
adventní, vánoční a novoroční tematika. Při
tvorbě vánočních pohlednic navázal Jiří Ško-
pek na tradici, kterou utvářeli Mikoláš Aleš,
Josef Lada nebo Vlastimil Rada. Škopkovy vá-
noční motivy jsou zasazeny do idylické atmo-
sféry, z níž vyzařuje klid a harmonie. Nad za-
sněženou krajinou září hvězdy, ta nejjasnější,
betlémská, nás vede k jesličkám se svatou rodi-
nou. Betlémskou scénu umísťuje Jiří Škopek
v nám důvěrně známém prostředí – jedna se
tak odehrává pod hradem Frýdštejn, jiná Na
Bělišti v Železném Brodě. Podobný půvab mají
i pohlednice se zimními motivy.

Jiřímu Škopkovi patří přední místo mezi čes-
kými tvůrci malovaných betlémů. 

V jeho ateliéru se zrodilo 24 malovaných scén
se Svatou rodinou a darovníky, zasazených

v kulisách českých a moravských měst, měste-
ček či vesnic. Z Jablonecka to jsou betlémy
Maloskalský a Železnobrodský, další z okol-
ních míst v Českém ráji a Podkrkonoší. Ne-
chybí v nich typické místní dominanty a histo-
rické stavby, mezi darovníky lze objevit mnohé
domácí osobnosti. 

Vánoční výstava Jiřího Škopka pohladí na duši
každého, kdo hledá na konci složitého roku 2020
především klid a harmonii. Bude zpřístupněna
na první adventní neděli 29. listopadu 2020.

(MGMY)

Arboretum v ulici Pod Petřínem
Letos nám rok zcela nezvykle mění trávení
volného času. Pokud už nevíte kam vyrazit
na krátkou podzimní procházku nejen s dět-
mi, navštivte jablonecké skromné arboretum
v ulici Pod Petřínem. 

Arboretum bylo založeno už před více jak sto
lety tehdejším okrašlovacím spolkem ve spolu-
práci s jabloneckým zahradníkem Josefem
Matuschkem. Během času bohužel místo ztrati-
lo pečovatele a park zpustnul. Naštěstí v roce
2006 jej statutární město Jablonec nad Nisou
v rámci tvorby městského vyhlídkového okru-
hu znovu obnovilo, všechny stromy byly odbor-

ně ošeřeny, označeny cedulkami a místo bylo
doplněno o kvalitní mobiliář a naučnou tabuli.
Zároveň v roce 2020 jej Magistrát města Jab-
lonec nad Nisou, oddělení životního prostředí
a památkové péče, registrovalo jako významný
krajinný prvek. To vše z arboreta dnes můžete
využít k duševní hygieně, praktické výuce pří-
rodovědy s dětmi či vlastnímu oprášení znalos-
tí našich domácích druhů stromů. Výlet zajisté
spojte s návštěvou Petřínského vrchu s úžasnou
vyhlídkou na krásy města a barevné přírodní
scenérie. Tedy vyrazte, dokud stromy mají svůj
barevný podzimní šat, a načerpejte síly do dal-
ších nevšedních dnů. (lv)

Foto Lucie Vavrušková

Rekonstrukce varhan pokračuje
Největší jablonecké varhany čeká v listopa-
du velké stěhování. Před rokem byla slav-
nostně vyňata první varhanní píšťala krá-
lovského nástroje kostela Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, ale jarní převoz přerušilo uzavření
hranic. Co se od té doby událo a co se
chystá?

Nejen členové římskokatolické farnosti v Jab-
lonci, ale i obdivovatelé varhanní hudby
a všichni, kterým není lhostejná jablonecká
historie a její významné památky, s radostí sle-
dovali, jak se podařilo Nadačnímu fondu pro
Jablonecké varhany získat finanční prostředky
na jejich renovaci. Díky solidaritě veřejnosti,
sponzorským darům i příspěvkům Liberec-
kého kraje a Statutárního města Jablonec nad
Nisou, které přispělo milionem korun, mohla
být podepsána smlouva s vybranou firmou. Byl
stanoven harmonogram převozu a postupu
prací nejen na vlastních varhanách, ale také
v interiéru kostela. Vše bylo na dobré cestě.

„Během jarních měsíců probíhala příprava
podkladů pro plánovaný převoz částí varhan do
dílen firmy Hermann Eule Orgelbau. Protože se
jedná o kulturní památku, jejíž části budou za
účelem restaurování vyvezeny mimo zemi, by-

lo nutno získat povolení Ministerstva kultury
ČR,“ vysvětluje Irena Kreiselová, předsedkyně
Nadace. To se podařilo, a potřebné dokumenty
jsou připraveny.

Bohužel jarní koronavirová omezení zasáhla
do plánovaných termínů. Německá firma kvůli
tomu musela změnit harmonogram všech
svých prací, a tak došlo k posunu termínu de-
montáže jabloneckých varhan až na začátek li-
stopadu. Mezi tím se také rozběhly přípravy na
opravu interiéru kostela. Svépomocí byly od-
straněny vlhkostí poškozené omítky tak, aby

v letních měsících došlo k lepšímu vyschnutí
zdiva. Probíhá také průzkum původní barev-
nosti výmalby, vše pod dozorem památkářů.
Kostel je unikátním architektonickým dílem
jabloneckého rodáka architekta Zascheho
a snahou je dodat mu vzhled podle původních
plánů. V současné době již prostory převzala
stavební firma a práce pokračují dále. „Varhany
byly a jsou nedílnou součástí interiéru kostela.
Původní harmonogram počítal s tím, že ke 150.
výročí narození architekta Josefa Zascheho, te-
dy 9. listopadu 2021, rozehrajeme první dva
prospektové rejstříky a k 90. výročí svěcení
kostela, které bude 24. dubna 2022, již zazní ce-
lé varhany. Pokud se podaří varhany nyní do
Bautzenu odvézt, dá se to ještě dle vyjádření zá-
stupců firmy stihnout,” dodává Irena Kreise-
lová.

Odvozem varhan ale práce Nadace nekončí,
prostředky dosud získané stále celou rekon-
strukci nepokrývají. S blížícími se vánocemi
proto stojí za zmínku, že adopce varhanní píš-
ťaly může být zajímavým dárkem, kterým potě-
šíte a přispějete na dobrou věc. Veškeré infor-
mace najdou zájemci na webu jabloneckevar-
hany.cz.

(ph)

Foto Miloš Lubas
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■ Z knihovny 
Ivana Mudrová: 
Tajnosti českých hřbitovů
Autorka seznamuje čtenáře s ví-
ce než šedesáti místy posledního
odpočinku významných osob-
ností na území ČR. Nechybějí
vyprávění o tajemných šle-
chtických hrobkách a mumi-
ích, osudy německých sudet-
ských hrobů a židovské hřbito-
vy. „V knížce jsou popsána i mís-
ta odpočinku několika osob, kte-
ré se staly literární, hudební či
výtvarnou inspirací,“ říká Ale-
na Rozkovcová, vedoucí studo-
vny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou.

■ Krátce
Podpora při péči o děti 
ve věku 2–5 let
Ve školním roce 2020/2021 na-
dále přispívá statutární město
Jablonec n. N. na školné v sou-
kromých zařízeních poskytují-
cích výchovně-vzdělávací služ-
by a zaregistrovaných u města
částkou 1 000 Kč/měsíc pro dí-
tě ve věku od 2 do 5 let. Podpora
se týká dětí zaměstnaných rodi-
čů s trvalým pobytem v Jablon-
ci n. N. 

Registrované subjekty
s podporou města
Dětské centrum Neználek 
– Veronika Fukalová
Tyršova stezka 50, 
www.dcneznalek.cz, 
e-mail: info@dcneznalek.cz,
tel. 728 095 074.

Dětská skupina Bublina 
– Andrea Pravcová
Pasecká 23, 
www.bublina-jbc.cz, 
e-mail: bublina-jbc@seznam.cz,
tel. 607 590 673, 777 477 122.

Lesní komunita Muhu 
– Renata Pospíšilová
U Vyhlídky na Dobré Vodě,
www.lkmuhu.cz, e-mail: 
pospisilova.rnt@seznam.cz, 
tel. 608 192 845.

Miniškolka Motýlek 
– Renáta Jeřábková
Vrkoslavická 7, 
www.miniskolka-motylek.cz,
e-mail: info@miniskolka-mo-
tylek.cz, tel. 724 124 088.

Tadeáškovy jesličky 
– Simona Havlová
Jindřichovská 220/3, 
www.tadeaskovyjeslicky.cz, 
e-mail: tadeaskovyjeslicky
@gmail.com, tel: 775 188 580.

Dětská skupina Elánek 
– Nadační fond Petra Koukala
Stará Osada 1, 
e-mail: jablonec@elanek.cz

Počítače vás přitahovaly od mládí?
V době mého mládí počítače začínaly a jako většinu
z nás i mě přitahovaly. Tatínek kdysi studoval stejnou
školu jako já, jen obor se jmenoval řídicí technika.
K počítačům měl blízko a v roce 1981 mi koupil první
počítač ZX 81. Byl jsem na základní škole a pořádně ne-
věděl, co od počítače čekat. Znal jsem pouze kalkulač-
ku a tohle byla převratná novinka. Brzy jsme na tom
ale zkoušeli programovat a připojovat různá zařízení.
Po nástupu na gympl jsem svoji schopnost rozvíjel
a umisťoval se ve středoškolských soutěžích odborné
činnosti. Zkoušeli jsme například vyvíjet měření tepel-
ných toků a podobně. Vysokoškolské studium kyber-
techniky bylo logickým vyústěním.

Co vše kybertechnika obnáší?
Za ní se ukrývá mnohé. Robotizace, automatizace,
umělá inteligence, lékařská technika... Prakticky v kaž-
dém oboru je dnes zastoupena. Rozvojem počítačů na-
stala její expanze. Již na škole jsem díky Erasmu na-
hlédl do zahraničí, a to do zajímavých projektů v Anglii
a USA, a pracoval i v zahraničních pobočkách v Praze,
kde jsem se věnoval testování a vývoji softwaru.

V roce 2008 jste se vrátil do Jablonce, proč?
Bylo už na čase vrátit se domů. Začal jsem pracovat ve
firmě svého otce, která se věnovala prodeji a servisu
počítačů a v roce 2008 jsem ji po něm převzal. Firmu
jsem stabilizoval. Nyní se věnujeme prodeji počítačů,
ale také vývoji software. 

Využil jste při své práci znalosti ze studií?
Vždy jsem chtěl dělat něco víc z oboru než jen prodávat
počítače. Chtěl jsem vyvíjet software, fyzikální a různá
měření, a to se mi také částečně podařilo. Spolu s ams-
terodamskou univerzitou jsme začali dodávat „krabič-
ky“ laboratorní techniky do škol. Jde o měřící pomůc-
ku do hodin fyziky.

Do povědomí jste se ale dostal vývojem čidel na hlí-
dání statiky, kdy vás napadlo, začít se tím zaobí-
rat?

Bylo to poté, co v Praze spadla Trojská lávka. Vymýšlel
jsem, jak by u takových staveb šlo podobným neštěstím
předcházet. I když různá měření probíhala, nedalo se
z nich mnoho vyčíst. Napadlo mě vytvořit snadnou, ale
přesnou metodu měření a na základě toho vznikla ja-
kási krabička, kterou lze snadno umístit. Uvnitř jsou
čidla, baterie a řídící jednotka.

Co čidla měří?
Jsou to tříosé inklinometry (měření odchylky od svisli-
ce) a akcelerometr (měření zrychlení vibraci a kmitů).
Řídicí jednotka data sbírá a v pravidelných intervalech
je odesílá do speciálně vyvinutého programu, ve kte-
rém jsou všechny hodnoty snadno čitelné. V případě
náhlých změn jsou data odeslána okamžitě a upozorní
na mimořádnou situaci. K tomu jsme vymysleli meteo-
stanice a další komponenty. Vše tvoří systém, který do-
káže zabránit ztrátám na životech a na majetku.

Kde všude již máte čidla umístěna?
Zatím máme umístěno čtyřicet čidel a místa jsou růz-
ná. Například na Ještědu, na Cukráku, na Žižkovské

věži, na Strahovském vysílači, na rozhledně Císařský
kámen na Milířích a dalších mostech a lávkách. Nově
na lávce v Železném Brodě. Tu plánují předělávat, ale
než proběhne vše potřebné, aby se projekt uskutečnil,
budou ji naše čidla sledovat a zjišťovat, zda se její stav
zhoršuje, či nikoli. Rovněž monitorujeme sesuv svahů.
Naše metoda je přesná na setinu milimetru na metr.
Čidla jsou zkalibrována. Spolupracujeme s Akademií
věd a s ČVUT, se kterým naši metodu porovnáváme.
Instalace jejich zařízení je ale mnohonásobně dražší
a trvá i několik dnů. Připevnit naše zařízení je otázkou
desítek minut. 

Dostal jste prestižní cenu Microsoft Awards 2019, co
vám ocenění přineslo?
Popravdě mě to překvapilo, ale byl to významný milník
celého projektu. Díky tomu jsme se dostali do povědo-
mí odborné i laické veřejnosti. Pomohlo nám to i v roz-
voji. Loni jsme začali spolupracovat s Lipo.ink (Libe-
recký podnikatelský inkubátor zřizovaný Libereckým
krajem). Ten mimo jiné nabízí konzultace zájemcům
o byznys i začínajícím podnikatelům. Nám v začátcích
výrazně pomohl, i díky jemu jsme mohli čidla rozvíjet.
Letos na základě ocenění jsme založili firmu Statotest,
ve které má podíl Liberecký kraj. Nově budeme sídlit
v technologickém centru v Liberci, do něhož jsou po-
dobné regionální projekty sdružovány.

Je o čidla zájem i v zahraničí?
Jsme na začátku cesty, ale zájem je na Slovensku, kde
je zákonem stanoveno, že nové mosty musí obsahovat
diagnostiku. Nějaké kontakty jsou i z Vídně. 

Jste zahlcen prací, máte čas i na jiné věci?
Moc ne, ale nejen prací živ je člověk. Mám tři dcery
a čas rád věnuji rodině. Dvaadvacet let jsem členem
folklorního souboru Nisanka. Přivedla mě k tomu sest-
ra a popravdě šel jsem tam i proto, že tam byla a jsou
pěkná děvčata. Později s Nisankou začala tančit i moje
žena a dcery, které dokonce tvoří dětskou kapelu men-
ších souborů. Mám také rád sport, cyklistiku, lyžování,
jako většina Jablonečanů. Jiří Endler

Petr Klokočník
Čidla zabrání ztrátám na životech a majetku

■ Tvář měsíce

Jablonecký rodák je bývalý žák Základní školy v Kokoníně, student Gymnázia U Balvanu
a absolventem ČVUT, obor Technická kybernetika. Po škole studoval a pracoval v Anglii
a v USA. Od roku 2008 je majitelem firmy Cotrex. Jeho projekt Statotest byl oceněn
prestižní cenou Microsoft Awards 2019 za nejlepší IT řešení v oblasti veřejné správy
a rozvoje moderního města. Rád sportuje a je členem folklorního souboru Nisanka.

Foto Jiří Endler
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Po zastavení provozu na původních tratích v ro-
ce 1965 tramvaje z remize v Pražské ještě nezmi-
zely. Jablonecký dopravní podnik tramvajovou
dopravu oficiálně provozoval až do 31. 12. 1969,
kdy vypravoval své poslední tři soupravy na
trať do Liberce. Celou dobu však vyvíjel snahu,
aby i tato trať byla zrušena a aby provoz mohl
nahradit autobusy, i když liberecký dopravní
podnik připravoval rekonstrukci. Začátkem ro-
ku 1970 předal poslední tramvaje do Liberce
a celou meziměstskou linku od té doby provo-

zoval už jen liberecký podnik. Ten měl ale až do
posledního října 1971 v remize pronajaté po-
slední koleje, odkud vyjížděly ráno tramvaje na
trať. 

Ke dni 27. března 1972 byla zahájena rozsáhlá
rekonstrukce tramvajové trati, po které se však
27. prosince 1976 do Jablonce tramvaje vrátily,
ale už jen ve zkrácené podobě na smyčku
u Pasířské ulice. Provoz tehdy začaly zajišťovat
tramvaje T3, které v modernizované podobě na
trati působí dodnes.

Tramvaj do Jablonce 

Kritický stav Liberecké ulice a třídy Budovatelů vedl k celkové rekonstrukci komunikací. Po jejich dokončení v prosinci 1989
není již tramvajová trať vedena v osách ulic, ale na jejich okraji.

Snímek z jablonecké vozovny ze dne 20. 4. 1966 se sou-
pravou pro linku č. 11, motorovým vozem 6MT a vlekem
Donbas, pocházejícím z Bratislavy. 

Do rekonstrukce trati zahájené v roce 1972 byla trať
z Jablonce do Liberce doménou českolipských vozů 6MT.
Nicméně ke konci provozu se i v Pražské ulici občas obje-
vily tehdy zánovní tramvaje T3. 

Z nové smyčky u Pasířské ulice vyjížděly po roce 1976 pří-
mo do Poštovní ulice, která tehdy ještě nebyla uzavřená pro
běžný provoz. 

Ještě v roce 1971 používaly tramvaje od Liberce k otáčení tzv. blokovou smyčku, od ulice Budovatelů přes Anenské náměstí
Pražskou a Sadovou ulicí do Poštovní. 

■ Vítězové bílé stopy zahájí advent v Domě Scheybalových
Ve výstavních prostorách domu Scheybalo-
vých se na zimu chystá nová výstava, která
by měla být pro veřejnost otevřena o první
adventní neděli 29. listopadu. 

„Rádi bychom lidem při adventní procházce
městem nabídli program, který je příjemně na-
ladí na blížící se Vánoce a zimu. Před domem
rozsvítíme vánoční strom a připravíme ná-
vštěvníkům něco na zahřátí. Nahlédnout mo-
hou i do svátečně vyzdobeného kostela svaté
Anny, který je ve stejné ulici. Koncert se však
letos konat nebude. V podkroví domu pak bude
instalována výstava Vítězové bílé stopy věnovaná
běžeckému lyžování. K vidění budou dobové
fotografie a artefakty, které ke sportovnímu ži-

votu patří – lyže, závodní čísla, dresy, servisní
koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro
vítěze,“ zve za organizátory Petr Vobořil, ředitel
Jabloneckého kulturního a informačního centra.

„Nevíme, v jakém rozsahu nám aktuální si-
tuace umožní akci uspořádat, program tedy
nesměřujeme k jedinému okamžiku, spíše by-
chom rádi, aby si výstavu lidé prohlédli postup-
ně, prošli se po okolí a užili si vánoční atmosfé-
ru ve městě. Pokud zahájení výstavy ani v této
formě nebude možné uskutečnit, nezbyde nám
než čekat na okamžik, kdy vládní opatření dovo-
lí ji otevřít. Plánujeme, že potrvá až do 13. břez-
na 2021,“ uzavírá Vobořil.

Pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s., ve spolupráci s Českou lyžař-

skou společností, z. s., Ski klubem Jablonec nad
Nisou a dalšími partnery. (rsch)

Historický závod v Břízkách, foto archiv JKIC
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Poslední šance, jak ven z dluhové pasti
S termíny oddlužení, insolvence či osobní
bankrot se setkalo mnoho z nás, ale víte, pro
koho je vhodný tento způsob řešení závaz-
ků? Oddlužení by mělo být poslední varian-
tou, jak se z dluhové pasti dostat. 

Období, po které je dlužník v insolvenčním ří-
zení, není vůbec jednoduché. Mnohdy dlužní-
kům nezbývá moc peněz, kvůli srážkám z příj-
mů, které jsou použity pro splácení oddlužení.
Zároveň je to poslední šance, jak se z dluhové-
ho kolotoče dostat.

Když už má člověk dluhy, je potřeba je řešit
hned v počátcích, kdy zjistí, že je nezvládá splá-
cet tak, jak by měl. Zahodit stud a mnohdy os-
tych, které lidem brání, aby si nechali poradit
od odborníků, když si nejsou jistí, jaké kroky
mají podniknout, vedou k propadu do hlubin
dluhové pasti. Při neřešení situace začnou na-
růstat úroky, penále, sankční pokuty za pozdní
platby, a pokud to zajde hodně daleko, napočí-
tají se ještě náklady soudního řízení, odměna
exekutora apod. Důležité je vždy komunikovat
s věřiteli a snažit se najít východisko, jak se
z prodlení dostat, a nepropadat dluhovou spirá-
lou, v níž se člověk ocitne velmi rychle, ale ven
už se tak snadno nedostane. Člověk, který ko-
munikuje s věřiteli, si může domluvit splátkové
kalendáře, aby byl závazek hrazen nadále dle
domluvy. Dají se vykomunikovat odklady splá-
tek, případně pozastavení splátek na určitou
dobu. Vše musí být odůvodněné a musí se k žá-
dostem dokládat důkazy, které prokazují mo-
mentální špatnou situaci pro splácení. V žád-
ném případě se závazků lidé nezbaví, pokud
nebudou přebírat poštu nebo ji rovnou vyhodí.

V tu chvíli si možná zahodí poslední šanci na to,
aby se domluvili na jiném postupu, jak budou
nadále dluhy splácet, a nepřešli do exekucí.

V případě, že je splátek více a dlužník je ne-
zvládá splácet všechny nebo je všechny splácí,
ale je to na hranici jeho možností, je výhodné
zažádat o konsolidaci. Řešení dluhů konsolida-
cí je možné pouze u lidí, kteří nemají závazky
v exekučních řízeních. Konsolidace je způsob
řešení dluhů, kdy se závazky sloučí v jeden
a člověk hradí měsíčně pouze jednu splátku
jednomu věřiteli. Obdobně jako při oddlužení,
jen s rozdílem, že splátka je stále ve stejné výši.
Výhodou u konsolidace je, že člověk nebude
v registru dlužníků. U oddlužení se splátka po-
hybuje podle čistého příjmu dlužníka, kdy je
srážka prováděna jako u přednostní exekuce.
To znamená, že z čisté mzdy se odečte nezaba-
vitelná částka a zbytek mzdy se rozdělí na třeti-
ny, kdy jedna třetina se vyplatí dlužníkovi a dvě
třetiny jsou použité pro splátku v oddlužení.

Navíc se měsíčně hradí za splátky ještě odměna
insolvenčnímu správci, kdy u jednotlivce je
částka 1 089 Kč a u manželů 1 634 Kč. Insolven-
ční správce se stará o vše, co je spojeného se zá-
vazky dlužníka, a je také prostředníkem mezi
soudem a dlužníkem po celou dobu insolvenč-
ního řízení. Konsolidace je vhodná také pro li-
di, kteří splácí účelovým úvěrem nemovitost
nebo například družstevní podíl, protože nepři-
jdou o majetek. V rámci insolvenčního řízení
funguje ochrana obydlí dlužníka, která se řídí
daným výpočtem, ale ochrana se nevztahuje na
nemovitost, která je zatížená hypotékou nebo
úvěrem. V této situaci se nemovitost v rámci ří-
zení zpeněží a jsou za získané finance z prode-
je uhrazeny dluhy.

Pokud dlužník vyčerpá všechny zmiňované
možnosti a stále se topí v dluzích, protože mu
banky například konsolidaci neposkytnou nebo
už nemá jinou možnost jak dluhy splácet řád-
ně, tak teprve teď je ta chvíle, kdy se musí zvá-
žit možnost oddlužení. Není to lehké rozhodo-
vání, protože si člověk musí uvědomit, co ho
bude v následujících několika letech čekat.
V loňském roce jsme na středisku NADĚJE
v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou řešili dluhy
se 227 klienty. Zpracovali a podali jsme 64 ná-
vrhů na povolení oddlužení. Všechny podané
návrhy byly schváleny. Pokud si ohledně dluhů
nevíte rady, nebojte se kontaktovat odborníky,
kteří vám rádi pomohou řešit situaci ohledně
dluhové problematiky. V Jablonci nad Nisou se
můžete obrátit přímo na terénní sociální pra-
covníky střediska NADĚJE v Dlouhé ulici.

Lucie Kretschmerová, 
terénní sociální pracovnice

OV Novoveská
Osadní výbor Novoveská se schází pravidel-
ně, pokud to situace kolem COVID-19 dovo-
luje. S velkým zájmem jsme sledovali přede-
vším revitalizaci Novoveské vodní plochy. 

Ta byla dokončena v termínu a nejen místní
občané ji rádi využívají k procházkám a rela-
xaci. Už v průběhu stavebních prací OV vznesl
několik připomínek. První se týkala skládková-
ní odtěženého bahna. Současná legislativa ho
považuje za nebezpečný odpad a jeho odvoz by
výrazně zvýšil náklady na provedení akce.
Jsem rádi, že byl akceptován náš požadavek na
ukládání sedimentů v severní části tak, aby byl
zachován i stávající odtok z původního dna,
a doplnil tak nový, výše položený, velkokapacit-
ní odtok, který by ale neumožnil případné úpl-
né čištění dna.

OV také připomínkoval kácení porostů na vý-
chodní straně vodní plochy. Ty jsou ve vlastnic-
tví Povodí Labe. Naším zájmem bylo, aby byl
proveden citlivý průzkum a byly zachovány
alespoň zdravé borovice, které byly svědky

vzniku této vodní plochy. Naši žádost Povodí
Labe zamítlo, bohužel, všech pět mohutných
kanadských borovic bylo posouzeno jako vyo-
sené s proschlými větvemi a zbyly po nich jen
pařezy, ze kterých je vidět, že tři byly v kmeni
zdravé. Pravděpodobně jako útěcha zde byly
ponechány vyosené staré olše rovněž
s proschlými větvemi.

Třetí připomínkou bylo, aby v rámci dokon-
čovacích prací byl i ovál cesty ve východní čás-
ti dosypán řádným zhutnitelným materiálem.
To prozatím nebylo provedeno, cesta je dosypa-
ná pouze jílovitým materiálem, při dešti se roz-
bahňuje a je nebezpečně kluzká. Budeme tedy
znovu požadovat, aby byla tato připomínka zre-
alizována.

Občané se na nás také obracejí s otázkou
ohledně rekonstrukce budovy v Podhorské uli-
ci a odstranění opěrné ocelové konstrukce. Prů-
jezd i průchod touto ulicí je omezen, rušná do-
prava je převedena před Základní školu v ulici
5. května. Termín plného zprovoznění ulice byl
konec června, ale dle dílčích informací je další
termín v nedohlednu. Rádi bychom se dočkali
kvalifikovaného termínu zprovoznění této části
hlavní ulice. Dopisem z magistrátu nám bylo
sděleno, že se nejedná o záležitost města, ale
Libereckého kraje. Doufáme, že i město Jablo-
nec má zájem na tom, aby se kraj co nejrychle-
ji vyjádřil, v jakém časovém horizontu chce
tento problém řešit.

V naší městské části se nachází několik mi-
mořádně cenných historických památek. Chtěli
bychom, aby byl pro návštěvníky našeho města
řádně označen secesní kostel Povýšení sv. Kříže
i soubor přilehlých secesních domů. Sešli jsme
se proto s farářem Koláčkem, abychom projed-
nali možnosti umístění informačního panelu,
předložili jsme mu i návrhy plánu secesní pro-

cházky po okolí kostela. Získali jsme od něho
předběžný souhlas k projednání s Národním
památkovým úřadem.

V jednání je i možnost rozsvícení vánočního
stromu v této lokalitě.

Miloš Zahradník 
předseda osadního výboru Novoveská

OV Kokonín
V rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko ko-
nané 20. září se sešla parta lidí z OV Kokonín
a zapsaného spolku My Kokonín a pustila se
do úklidu v různých částech Kokonína. 

Šlo především o sbírání pohozených odpadků
v lesoparku, které se, bohužel, jako vždy vysky-
tovaly ve větším množství v okolí laviček. Mezi
lidmi panovala dobrá nálada a akce se zdařila
úlovkem několika pytlů s odpadky, které se
mohly ekologicky zlikvidovat.

Další zkrášlovací akcí, která se uskutečnila
10. října, bylo odstranění přerostlých dřevin
a zkulturnění parčíku před Kulturním domem
v Dělnické ulici v Kokoníně. Brigáda se mohla
konat se souhlasem oddělení správy veřejné
zeleně zastoupené Štěpánkou Gaislerovou.
Odstranili jsme několik přerostlých dřevin
a podařilo se nám na akci zapůjčit štěpkovač
větví od Technických služeb Jablonec, s. r. o.,
s obsluhou. Dále bylo k dispozici menší ná-
kladní auto pro průběžný odvoz větví a zbytků
zrušených dřevin. I přes nepřízeň počasí se
opět sešla dobrá parta z obou výše zmíněných
spolků. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat
a prostor před kulturním domem v místě umís-
těného pomníku znovu vypadá k světu. Dou-
fáme, že již v blížícím se adventním období bu-
de možnost vánočně ozdobit smrk umístěný
právě v tomto parčíku, a věříme, že udělá ra-
dost nejen občanům Kokonína. (mj, jf)

■ Osadní výbory

Ilustrační foto archiv Naděje

Foto Jiří Endler
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■ Ohlédnutí
Zábava, výlet i swing
Situace kolem koronavirové pan-
demie dávala ještě v září a na za-
čátku října možnost setkávat se,
bavit se, vyrazit za poznáním, zá-
bavou a hudbou, zkrátka mít spo-
lečné zážitky. V Jablonci nad Nisou
bylo v týdnu po zářijovém státním
svátku připravené Setkání seniorů,
které už v minulém roce navázalo
na takzvaný Týden seniorů. Nabíd-
ka byla velmi pestrá, na programu
byly rozmanité akce na zajíma-
vých místech. V úterý 29. září se
otevřely dveře kina Junior. Diváky
svými historkami a písničkami ba-
vil zpívající právník Ivo Jahelka.
Inspiraci získává ze své bohaté ad-
vokátní praxe, kterou stále provo-
zuje. Povídání a sólová hra na ky-
taru byly ještě doplněné o hudební
vystoupení Antikvartetu, jehož za-
kladatelem byl Dušan Vančura ze
Spirituál kvintetu.

Kdo vzpomene na loňské Set-
kání seniorů, tak ví, že autobusový
výlet cílil do pivovaru ve Cvikově.
Pivovar byl jasnou volbou i tento-
krát, cesta ovšem vedla do Varns-
dorfu. Zatímco členové klubu vy-
užili výlet k tomu, aby se viděli
a popovídali si, ostatní si prošli
a prohlédli i zázemí pivovaru sa-
motného. Ochutnávka piva byla
pochopitelně samozřejmostí. 

První říjnový pátek byl ve zna-
mení dalšího „braní“. Hotel Praha
v Jablonci ožil Medobraním, byť
letos v rouškách, v rozestupech
a bez soutěží o nejlepší výrobek
z medu. Živá hudba v podání
Swingového orchestru Vladimíra
Vláška byla tedy spíš poslechová
než taneční. I tak se v krásném sále
vytvořila skvělá atmosféra, která da-
la zapomenout na složitou situaci.
Poděkování za přípravu programu
celého týdne patří zástupcům od-
dělení kultury jabloneckého ma-
gistrátu. (ph)

■ 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. 

V době uzávěrky tohoto vydání
Jabloneckého měsíčníku platila
omezení pro volnočasové aktivity

a také omezení provozní doby
spolkového domu pro veřejnost.
Sledujte prosím aktuální informa-
ce, které jsou k dispozici na webu
centrumjablonec.cz, na facebooko-
vém profilu Centra sociálních slu-
žeb Jablonec nad Nisou a také na
telefonním čísle do kanceláře vol-
nočasových aktivit 728 616 492.

TJ Kardio
Tělovýchovná jednota KARDIO
Jablonec nad Nisou byla založena
v prosinci 2010, aktuálně má více
než třicet členů a věkový průměr
činí 76 roků. TJ KARDIO je zamě-
řeno na rekondiční sportovní akti-
vity pro osoby s kardiovaskulárními
chorobami a pro osoby s nemoce-
mi pohybového ústrojí. Úzce spo-
lupracuje s oddělením rehabilitace
v nemocnici v Jablonci nad Nisou
při rozšiřování členské základny.
Hlavní náplní činnosti je rekondič-
ní cvičení v tělocvičně v Břízkách,
využívání fitness centra a plavání
v městském bazénu. Nejoblíbeněj-
ší činností jsou pak páteční výlety
pro náročné i méně náročné turis-
ty. Tradicí už se také stala oblíbená
zářijová pětidenní soustředění. To
letošní se konalo na Šumavě v Že-

lezné Rudě za účasti lékařky a fy-
zioterapeutky. Mimo turistických
výletů jsou součástí soustředění
rekondiční cvičení včetně ranních
rozcviček. Za krásného počasí
jsme navštívili vrch Pancíř, Špičák,
Černé jezero a v Německu Velký
Javor se čtyřmi vrcholy ve výšce
1456 m n. m., ze kterého jsme pod-
nikli náročný sestup po kamenité
cestě k Velkému Javorovému jezeru
ve výšce 934 m n. m. Cestou domů
jsme navštívili vodní hrad Švihov.
Již nyní chystáme výběr lokality na
soustředění v r. 2021. Největším kla-

dem činnosti KARDIA je stabiliza-
ce nebo zlepšování zdravotního
stavu. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat za finanční dotaci Kraj-
skému úřadu v Liberci a Magistrá-
tu města Jablonce nad Nisou. (kk)

„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

4. 11. /středa/ 14.00 hodin
Beseda Finanční gramotnost, 
zápis na zájezd – Vrchlabí,
Jilemnice, velký sál CSS

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

18. 11. /středa/ 12.51 hodin
Kolem bílé sovy do Kafíčka 
– cukrárna Vratislavice 
odjezd z konečné tramvaje

25. 11. /středa/ 14.00 hodin
Seznámení s programem na
prosinec, měření krevního tlaku
velký sál CSS

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

16. 11. /pondělí/ 14.00 hodin
Přednáška na téma Finanční
gramotnost pro seniory. Akce
i pro veřejnost – velký sál CSS

26. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvořivá dílna – akce i pro
veřejnost – velký 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., 11., 18., 25. 11. /středa/ 
9.30 hodin 
Klubové dopoledne – pouze pro
členy – cvičebna CSS

Uvedené akce se budou konat
pouze v souladu s hygienicko-
-epidemiologickými opatřeními

Kino Junior, foto CSS

Soustředění TJ Kardio, foto TJ Kardio

Pivovar Varnsdorf, foto CSS

Medobraní, 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.

2. listopadu 1920, 300, strana 4, 5, 6, 7, V
Jablonec. Návštěvnost našeho hřbitova byla
letos vysoká, i když vládla ledová vichřice. Hro-
by byly všeobecně bohatě vyzdobeny, ale utrpě-
ly vlivem počasí. Sem tam svítily v lucernách
svíčky. Čestné hroby Dr. Randy a Johanna
Kittela byly ozdobeny věnci. Teplota klesla dnes
na – 5 °C, takže bohužel všechny přírodní kvě-
ty zmrzly.

Jablonec. Spolek vojenských veteránů pořá-
dal u ústředního hřbitovního kříže smuteční
slavnost na počest padlých vojáků. U hotelu
Geling se shromáždily všechny jablonecké
spolky a prošly ulicemi na hřbitov. Na počátku
a na konci slavnosti zazpívaly jablonecké pě-
vecké spolky. Slavnostní řeč pronesl radní, pan
Josef Noswitz. Vzpomněl nejen na padlé a ne-
zvěstné, ale i na válečné invalidy a zajatce, kte-
ří se dosud nevrátili domů.

Kino Fortuna hraje senzační detektivní drama
Dům č. 30 o 5 aktech od středy 3. do 5. listopa-
du v 7 a 9 hodin večer.

Inzerát. Dívka, 24 let s výbavou, pozdější dědič-
ka majetku, hledá seznámení se slušným mu-
žem za účelem sňatku. Značka První výstřel.

3. listopadu 1920, 301, strana 2, 4, R, V
Praha. TGM daruje studentům miliony ko-
run. U příležitosti státního svátku Českosloven-
ska bylo z Masarykova fondu uvolněno 15 mili-
onů pro české studenty. Němečtí studenti do-
stanou dva miliony.

Plzeň. Omezení výroby se týká od 26. listopadu
5 000 dělníků ve Škodovce. Navzdory všem sna-
hám se nepodařilo zajistit dostatek dodávek uhlí.

8. listopadu 1920, 306, strana 5, V
Jablonec. Divadlo hraje operetu Boccacio od
Franze Supéeho. Tato opereta vyžaduje velký
počet herců, proto doplnil ředitel Weninger
stav. Hlavní roli by vlastně měl hrát tenor, ale
ponejvíce je svěřena první nebo druhé subretě.
Tady ji dostala Vilma Damario. Až na malé vy-
jímky hrál orchestr příjemně zdrželivě – díky
kapelníkovi Ecklovi byl častý potlesk jistě za-
sloužený.

10.listopadu 1920, 308, strana 5, 7, 8, V
Cesta chřipky okolo světa. Teprve teď máme
přehled o objemu chřipkové epidemie v letech

1918–1919. V Evropě si vyžádala 2 500 000 obětí,
z toho ve Španělsku 140 000, a v Anglii 150 000;
v USA téměř 500 000, v Britské Indii 6 000 000,
v Japonsku 250 000. V roce 1920 se objevila ještě
ve Švýcarsku – tam onemocnělo 140 000 osob,
a u 960 se ukázala ještě spavá nemoc.

Ze světa módy. Drážďany. Blůzy. Která dnešní
žena se bez nich obejde? Objevují se v mnoha
podobách - jako zcela volné a dlouhé haleny,
pak zase jako těsný živůtek. Výhodný je střih
kimono, který nevyžaduje tolik látky, je jedno-
duchý, slušivý a blůzku si ušijí i ručky začáteč-
nice.

USA. Jubileum. 11. listopadu roku 1520 přistá-
li první angličtí osadníci na lodi Mayflower na
americké půdě. O prvenství se hádají města
Plymouth a Provincetown. Když druhý den při-
stály veslice na pevnině, hádejte, co udělaly že-
ny jako první věc? Praly prádlo. Obtížnou plav-
bu přežilo 102 osob a vznikla první anglická
kolonie. Na stejných místech prý přistáli Vikin-
gové roku 1004.

Inzerát. Který bohatý pán půjčí hezké slečně
300 K na splátky na výrobu apartních módních
novinek? Značka Mlčeti zlato.

Inzerát. Magnetofon značky Edison s mnoha
válečky a dvěma kazetami prodám za směšnou
cenu.

Inzerát. Prima husy – připravené k pečení – ce-
na 28 K/kg. Prodá Franz Krejza, Radniční 10.

Inzerát. USA. Američan, toho času v Berlíně,
hledá spolupráci s velkovýrobcem jablonecké-
ho zboží. Značka L.E. 7707, pan Rudolf Mosse,
Berlín SW19.

11. listopadu 1920, 309, strana 3, 4, V
Praha. Noví generálové. Plukovníci Šnejdárek,
Karel Voženílek a Kamil Holly budou povýšeni

na generály. Na plukovníky jsou povýšeni legi-
onářští důstojníci Vojtěch Klecanda, generální
ubytovatel sibiřské armády, později zástupce
generála Peléeho, a Rudolf Janů, vojenský veli-
tel Bratislavy.

Praha. Podle úřední statistiky je 40 000 lidí bez
bytu.

24. listopadu 1920, 322, strana 6, V
Jablonecké divadlo má na programu drama
Žárlivost, veselohru Má žena, dvorní herečka
a 25. 11. bude uvádět premiéru japonské opere-
ty Yuschi tančí.

25. listopadu 1920, 323, strana 3, 8, V
Liberec. Kůň v kavárně. Opilý muž, který hledal
ustájení pro svého koně, jej přivedl do kavárny
U korunního prince na Bismarckově náměstí –
k všeobecnému veselí hostů. Jen s obtížemi se
podařilo dostat oba ven na ulici.

Rychnov nad Nisou. Dne 22. 11. se zde kona-
la schůze včelařů. Pan učitel Hans Langer při-
vítal značný počet členů i včelařů z okolí, kteří
chtějí pilně spolupracovat na výrobě medu a na
chovu zdatných a pracovitých včel. Pan Rudolf
Ullrich ze Svatého Kříže podal zprávu o kurzu
pro včelaře v Liberci, který pojednával o zlepše-
ní pastvy pro včely. Pan Albín Ullrich z Pelkovic
mluvil o královnách a snůšce. Roční příspěvek
bude činit 12 K. Na poslední schůzi v Pelko-
vicích se vybralo 45 K pro jednoho válečného
slepce.

Kino Fortuna hraje drama o čtyřech aktech
Králové v exilu s Mercedes Brignone v hlavní
roli. Kostýmy pro herce pořídily největší paříž-
ské módní firmy.

26. listopadu 1920, 324, strana 4, V
Smržovka. Majitel kina Olympia, pan Otto W.
Feix, pojmenoval slavnostní odpoledne pro
školní mládež Cesta do pohádky. Vypravěčka,
paní Josefa Elstnerová z Drážďan, se zhostila
svého úkolu skvěle. Seděla v křesle v tlumeném
světle lampy jako překrásná pohádková prin-
cezna a upoutala děti svými pohádkami tak, že
byly tiše jako myšky.

27. listopadu 1920, 308, strana 2, R
Jablonec. Zásobování. Na 294. týden se vydává
na chlebenky jeden pecen chleba na osobu,
plus 3/4 kg mouky. Hovězí maso: 15 dkg na oso-
bu, cena 17 K/kg v pondělí u řezníka W. Kirsch-
nera, Střelecká 31. 

V – večerní vydání
R – ranní 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. listopadu. Vyhodnocení
každého kola proběhne losováním ze správ-
ných 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 říjnového kvízu: V CHKO Jizerské

hory se nachází velké množství vzácných rost-
lin. Mezi ně také patří vřesovec čtyřřadý, který
se hojně vyskytuje na Klugeho louce.

Výherkyní za říjen se stala čtenářka Nikola
Havlíková.

Otázka na listopad
Jak se jmenuje spolek, který dokumentuje
a opravuje drobné památky Jizerských hor:

a) Spolek Patron, z. s.

b) Spolek Patriot, z. s.

c) Spolek Patrimonium, z. s.

Živá Reichstrasse v Jablonci nad Nisou v roce 1920

Pařízkův kříž, opravený spolkem letos v září. 
Nachází se nedaleko kiosku na Knajpě.



(23)

jablonecký měsíčník listopad 2020

■ Jablonecké maličkosti LII.

Jablonecké maličkosti mohou být vlastně
i docela velké. Jako například zbytky Staré
rádelské cesty, které se mi kdysi vcelku ná-
hodou podařilo najít v jedné z obyčejných
lesních pěšin nad Srnčím dolem. Navzdory
své velikosti se dnes řadí mezi místa, jejichž
význam jaksi vymizel. 

Ze Srnčího dolu vzhůru lesy, vřesi-
nami a na podzim i mezi tolika čer-
venými muchomůrkami! Takovým
prostředím vede ta stará, vlastně již
dávno zaniklá, ale pořád ještě trochu
existující cesta. Podobných lesních
cest je ve smrčinách mezi Jablon-
cem a Rádlem hodně, ale tato jediná
opravdu pamatuje zašlé časy povoz-
níků, oněch formanů, kteří projížděli
nebezpečnými hvozdy a svého času
odváželi do světa jablonecké skleně-
né zboží. A zpět do města přiváželi
bohatství.

Ještě v 19. století bývala cesta
hlavní jabloneckou spojnicí směrem
k Rádlu, Rychnovu a Hodkovicím;
potažmo dále k Sychrovu a Praze.
Ale přesto byla jen vyježděnou úvo-
zovou cestou s povrchem tvořeným
seskládanými žulovými kameny za-
sypanými vrstvou perku či písku. Ze
starého středu města u kostela svaté
Anny vedla okolo známé skály zvané
kdysi Kesselstein čili Kotelní kámen,
dnes známé jako Balvan. U ní končil
tehdejší Jablonec a začínaly lesy oko-
lo Srnčího dolu. Kousek za údolíč-
kem cesta překračovala malý vodní
tok zvaný Swiganer Grenzflössl čili
Svijanský hraniční potok. Ten zde
odděloval katastry Jablonce a Rádla
a zároveň tvořil hranici panství
Svijany a Malá Skála; a podle první-
ho z panství byl také pojmenován.
Od něj stoupala lesní silnice, pro
kterou se dokonce ještě v dobách
první republiky používal starý název
Alter Radler Weg (Stará rádelská
cesta), vzhůru ke křižovatce U dob-
ráka. Kříž zde stojící je vyznačen již
na mapách z roku 1843. Staré vlasti-
vědy vzpomínají, že poblíž něj býva-
la i mohutná jedle, která byla jakým-

si majákem celé cesty: formani se při ní zasta-
vovali a do jejího kmene vyřezávali na památ-
ku svoje jména. U kříže U dobráka se odpojo-
vala lesní pěšina, jež vedla kopcem dolů do
Nového Světa, který je dnes součástí Proseče
nad Nisou, ale kdysi náležel z větší části
k Rádlu. Stará silnice vstupovala do civilizace
hned za lesem v rádelské části Háje, druhá vě-

tev pokračovala v linii dnešní silnice okolo ka-
mene Maria hilf! dále do Rychnova. 

Náročné lesní povoznictví skončilo ve druhé
polovině 19. století. V roce 1877 totiž započala
výstavba nové okresní silnice mez Jabloncem
a Rádlem. První výkopy byly provedeny pod
jabloneckou Střelnicí; silnice prošla lesem, ce-
lým Rádlem a po zkrácení a narovnání někte-

rých zatáček vyústila dole v Jeřma-
nicích na cestu vedoucí dále do Hod-
kovic. Celková délka silnice byla
přesně 7 319 metrů, bez postranních
příkopů měla šíři 5,7 metru. Nelehká
stavba v lesnatém a kamenitém te-
rénu byla dokončena v roce 1878.
Práce na ní realizoval jablonecký
stavitel s půvabným jménem Anton
Womatschka. Veřejné pokladny teh-
dy stály 40 141 zlatých, z čehož Jab-
lonec uhradil 7 000 zlatých, Rádlo
pak 9 000 zlatých a zbytek zaplatil
erár. Zajímavé je, že po dostavení
bylo užívání silnice zpoplatněno
mýtem; to bylo vybíráno na Rádle
u domu č. p. 212, kde byla závora. Za
použití se vybíraly tři krejcary za jed-
nu míli. 

Dokončení nové silnice, vedoucí
podstatně výše než původní cesta,
určilo na dalších sto let směr cest
vedoucích z Jablonce do českého
vnitrozemí. Silnice byla několikrát
vylepšována, například v roce 1927
byla rozšířena a doplněna o chod-
ník. Až teprve po sto letech byla his-
torická okresní silnice nahrazena
novou kapacitní komunikací, na
mnoha místech napřímenou a kon-
čící velkou křižovatkou v údolí
Mohelky, kde se dnes nová silnice
napojuje na rychlostní komunikaci
k Liberci a Turnovu. Zbytky staré
okresní silnice jsou ovšem dodnes
v jejím okolí dochovány a pod
Hradešínem částečně slouží i jako
cyklostezka. V lesích pod ní ovšem
stále více s přírodou splývá, nená-
padně zarůstá vřesem a na podzim
i hojnými muchomůrkami její pod-
statně starší předchůdkyně – Stará
rádelská cesta. 

Marek Řeháček

Zbytky Staré rádelské cesty

Kresba Petr Ferdyš Polda

Filmový klub nejen jabloneckých kin
Věděli jste, že jablonecká kina provozují fil-
mový klub? A že klubovou kartičku můžete
uplatnit v kterémkoli filmovém klubu u nás
i na Slovensku? Získáte za to příležitost vi-
dět výjimečné filmy či dokumenty za zvý-
hodněnou cenu. A něco navíc.

Do filmových klubů se chodí už od šedesátých
let minulého století. A ač se za tu dobu mnohé
změnilo, to podstatné zůstalo – společná setká-
vání, sledování a sdílení filmů, které se vymy-
kaly a vymykají běžné nabídce kin. „Jablonec-
ký filmový klub v posledním roce vylepšil svou
činnost promyšlenou dramaturgií. Snaží se vy-
bírat snímky oceňované na různých festivalech
jako Sundance nebo Berlinale, zajímavé doku-
menty často o aktuálních problémech společ-
nosti nebo premiéry artové produkce leckdy
kontroverzních snímků. K tomu všemu patří
osobní úvod. Přímo od organizátorů klubu

a milovníků filmů uslyšíte zajímavosti o režisé-
rech, historky z natáčení i souvislosti, které by
vás nenapadly,“ říká Petra Handlířová, PR ma-
nažerka jabloneckých kin.

Jablonecký filmový klub promítá každý čtvrtek
v kině Junior a v letní sezoně i v letním kině.
Průkazku člena filmového klubu lze zakoupit
v pokladnách jabloneckých kin a v recepci
Eurocentra, a poté využívat slevu na všechny
projekce označené v programu jako FK – fil-
mový klub.

Cena průkazky je sedmdesát korun a vlastní-
ka opravňuje čerpat slevu také na filmových se-
minářích a akcích pořádaných filmovými kluby
včetně vrcholné akce všech klubistů – Letní fil-
mové škole Uherské Hradiště. Za poloviční ce-
nu se dostanete do HaDivadla nebo do muzea
NaFilM. Být členem filmového klubu se zkrátka
vyplatí. 

(ph)Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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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/

Politici z vedení Jablonce, Libereckého kraje i jablo-
necké nemocnice stojí o transformaci naší nemocni-
ce na akciovou společnost a o prodej až třetinového
podílu Libereckému kraji. Zpozornět by měli hlavně
pacienti a zaměstnanci nemocnice. Udělám maxi-
mum, aby nedošlo ke krokům, kterých bychom jed-
nou litovali.

Výše zmíněným plánem se nikdo nechlubí a po-
lemika s chystanými kroky je nežádoucí. Proto neby-
lo před volbami v Jabloneckém měsíčníku zveřejně-
no mé zamyšlení o tom, jak kraj ovlivní budoucnost
naší nemocnice a tramvajové linky do Liberce. Člá-
nek byl nestandardně odsunut až na dobu po kraj-
ských volbách, které byly pro nemocnici klíčové.

Není žádným tajemstvím, že ředitel nemocnice Vít
Němeček (ODS), který i po volbách zůstal krajským
zastupitelem a nadále je i jabloneckým radním, dlouho-
době usiluje o převod nemocnice z příspěvkové orga-

nizace na akciovou společnost. Dosud se mu nedařilo
najít argumenty, kterými by přesvědčil většinu zastu-
pitelů města k odsouhlasení tohoto kroku, který s ko-
legy blokuji už druhé volební období. Jenže před
krajskými volbami mu Liberecký kraj podal pomoc-
nou ruku tím, že projevil zájem o majetkový vstup do
nemocnice, který bez její transformace na akciovou
společnost není možný.

Proč mi to vadí? Největší obavy mám z omezování
služeb v jablonecké nemocnici poté, až Liberecký kraj
začne řídit celé krajské zdravotnictví jen dle svých po-
třeb. To by se dotklo jabloneckých pacientů a zdravot-
níků např. tím, že by doktoři dojížděli do jiných ne-
mocnic v kraji a chyběli by v Jablonci. V nejhorším by
to mohlo skončit omezováním zdravotní péče v jablo-
necké nemocnici nebo dokonce uzavíráním oddělení,
která by zůstala jen v Krajské nemocnici Liberec
(KNL) či jinde v kraji. Pro zaměstnance je neméně dů-

ležité, že příspěvková organizace má tabulkové platy,
kdežto akciová společnost smluvní. Zní to lákavě –
kvalitní doktor či sestra si po změně vydělá víc. Jenže
nakonec si většina pravděpodobně pohorší a jen pár
vyvolených vč. managementu si polepší. Naproti tomu
tabulky stanoví každému zaměstnanci plat, pod který
nikdy neklesne. To systém smluvních platů nezajistí.

Dle zkušeností lékařů a zdravotníků jsou platy na
srovnatelných pozicích v jablonecké nemocnici vyšší
nebo stejně vysoké jako v KNL. Po chystaných změ-
nách by se nejspíš vyrovnaly. Srovnání je ale obtížné,
protože v každé nemocnici je jiný způsob výpočtu
platu. Přesná čísla tedy nemám a vyžadovalo by to
hlubší analýzu, která by vzala v potaz vyšší speciali-
zaci KNL a způsob tvorby platu (příplatky, mimořád-
né odměny apod.).

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

Nemocnice ať zůstane městskou příspěvkovou organizací

Financování sportu je velké téma a kauzy s ním spo-
jené hýbaly v minulosti i Jabloncem nad Nisou. Jsem
proto rád, že se nám konečně podařilo nastavit
systém, jak sport a sportovní spolky v našem městě
spravedlivě podporovat. Stejná pravidla pro všechny
a férové jednání bez politikaření totiž nepatří jen na
sportoviště. Janu Polákovi, autorovi článku výše, to
ale asi moc neříká, a proto mi dovolte, abych uvedl
některé jeho výroky na pravou míru. 

V roce 2016 představitelé města (koalice ODS,
ČSSD, SLK) vyjádřili podporu čtveřici sportovních
projektů, mezi které patřil i ten SKI klubu Jablonec.
O případné finanční spoluúčasti města v daném
usnesení není ani zmínka. V roce 2018 požádal SKI
klub Jablonec město o zápůjčku ve výši dva miliony
korun na projekt rozšíření zázemí sportovního areá-
lu Břízky. Ani tehdy město nedeklarovalo, že se bude
na projektu přímo finančně podílet. 

První splátka ve výši 650 tisíc korun byla dle
smlouvy z roku 2018 splatná k 31. 12. 2019. SKI klub
ale zvolil cestu žádosti o finanční spoluúčast města ve

výši 2 milionů korun, což je 100 % částky původně za-
půjčené. Finanční spoluúčast města se nedá jakkoliv
nárokovat. Nechci tady ale spekulovat jako Jan Polák
o tom, co bylo nebo nebylo za bývalých vedení města
běžnou praxí. Pro mě jsou směrodatná pouze fakta.

– Finanční spoluúčast města ve smyslu 100 % do-
placení dlužné částky byla možná pouze u projektů,
které slouží široké veřejnosti. Tímto způsobem měs-
to postupovalo například v roce 2014, kdy uhradilo
SKI klubu Jablonec téměř 1,4 milionu korun v rámci
investiční akce osvětlení lyžařských a biatlonových
tratí.

– V případech, kdy investice slouží především čle-
nům klubu, což je i případ diskutovaného projektu
SKI klubu Jablonec, finanční spoluúčast města tvoři-
la pouze cca 15 % z celkových nákladů projektu a da-
ný klub si zbylou spoluúčast hradil sám. To se týkalo
například spoluúčasti města na rekonstrukci střechy
tenisové haly ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou
v roce 2015 ve výši 250 tisíc korun (cca 16 % z celko-
vých nákladů) a navíc město klubu poskytlo i zápůjč-

ku k realizaci projektu, která byla řádně a v termí-
nech splacena.

Na základě výše uvedeného jsme se nakonec
v rámci koalice shodli na tom, že by město mělo roz-
šíření zázemí SKI klubu Jablonec skutečně podpořit,
a to ve výši 15 % z celkových nákladů na projekt, tj.
částkou přesahující 1 milion korun. Důvod raději
znovu zopakuji – rozšíření zázemí běžeckého areálu
Břízky neslouží široké veřejnosti. Zároveň jsme vyšli
SKI klubu vstříc v tom, že jsme stanovili splátkový
kalendář, který zbylé splátky rozloží do delšího časo-
vého období.

Za absurdní a až vyloženě hloupé považuji míchá-
ní financování rozvojových projektů v oblasti sportu
s úhradou služeb poskytovaných společností Grepa
Networks ze strany města, přičemž Jan Polák ani ne-
uvádí správná čísla. A to se Piráti tolik zaklínají trans-
parentností.

David Mánek
náměstek primátora pro oblast humanitní

zastupitel za hnutí ANO

Ano, máme konečně systém, jak financovat sport

Moje velká obava, spojená s transformací jablonecké
nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou
společnost a s prodejem akciového podílu kraji, je
podpořená špatnými zkušenostmi s neposkytováním
informací městskými obchodními společnostmi.
Spočívá v tom, že akciová společnost, navíc s dvěma
majiteli, je méně průhledná a kontrolovatelná.

Příspěvková organizace je naproti tomu pod drob-
nohledem vedení města a nemusí se stejně jako ob-
chodní společnost za všech okolností řídit tržními
principy. Zdravotnictví totiž není jen byznys, ale pře-
devším péče o pacienty, které musí ošetřovat spoko-
jený, odpočatý a dobře placený personál. Víc než in-
vestice tzv. do betonu pacienti i personál ocení lidský
přístup, který je snazší zajistit nyní než po převodu na
akciovou společnost. Jablonecká nemocnice může do
budoucna fungovat jako protiváha ostatním nemoc-

nicím ve správě kraje, ale současně s nimi intenzivně
spolupracovat.

Naše nemocnice funguje na rozdíl od menších ne-
mocnic v Turnově, Frýdlantu, Semilech a Jilemnici bez
problémů, takže do ní kraj nemusí majetkově vstupo-
vat jako do výše zmíněných nemocnic, aby ji postavil
na nohy. V posledních letech Jablonec investoval do ne-
mocnice ze svého rozpočtu zhruba 200 milionů korun
na stavbu a zařízení Pavilonu intenzivní medicíny.
Pokud by měl už nyní v jablonecké nemocnici podíl
kraj, je velkou otázkou, zda by taková investice prošla,
když je dlouhodobě jasnou krajskou prioritou několi-
kamiliardová přestavba Krajské nemocnice Liberec. Na
druhou stranu finanční prostředky může jablonecké ne-
mocnici Liberecký kraj jako koordinátor krajského
zdravotnictví poskytovat v budoucnosti úplně stejně ja-
ko doposud. Kvůli tomu nemusí být jejím akcionářem.

O majetkovém vstupu Libereckého kraje do jablo-
necké nemocnice proběhlo mezi zástupci kraje
a města už několik jednání, ale takticky byla pozasta-
vena na období po krajských volbách. Nyní, když se
do krajského zastupitelstva dostali hned tři zástupci
jablonecké ODS (primátor Čeřovský, exprimátor
a poslanec Beitl a ředitel nemocnice a jablonecký
radní Němeček) a navíc se ODS uchází o resort zdra-
votnictví na kraji, lze další pokrok v této věci očeká-
vat v blízké budoucnosti, dokud má ODS správné lidi
na těch správných místech. Majetkový vstup kraje by
však neměl být záminkou pro změnu právní formy
na akciovou společnost. Nemocnice je jablonecké ro-
dinné stříbro, na které mohou být Jablonečané prá-
vem hrdí, a neměli by se ho naopak zbavovat.

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

Nemocnice jako akciová společnost bude netransparentní

Jablonecké zastupitelstvo v září hlasovalo o podpoře
sportovního areálu Kolečko. Zastánci úspor se zašti-
ťovali systémem a pravidly. A z toho vyvodili zmen-
šení slíbené podpory o 50 %. Je radostné, že město
vedou neoblomní vyznavači stejného metru pro
všechny. Nasaďme tento metr na události uplynulých
měsíců a posuďme, jaký systém koaliční ANO a ODS
představují.

V létě 2019 sledujeme dramatické televizní vystou-
pení zastupitele Jiřího Čeřovského (ODS). Jádrem
sdělení je opovržení nad tím, jak se tehdejší primátor
Milan Kroupa (ANO) snaží získat z města peníze pro
svoji firmu a nebojí se ohrozit veřejný pořádek vy-
pnutím městských kamer.

Několik týdnů poté, již jako primátor, pan Čeřov-
ský zaštiťuje smlouvy v řádu miliónů korun pro již
bývalého primátora Milana Kroupu. Opovržení se vy-

tratilo, role se prohodily, zůstaly milióny koaličnímu
zastupiteli. Politická a podnikatelská etika není důle-
žitá, odměna je to, oč tu běželo.

V návaznosti na toto systémové řešení z dílny ANO
a ODS se vrátíme k podpoře jabloneckých sportov-
ních areálů. Kolečko je bezpochyby jeden z nejvytíže-
nějších sportovních areálů v Jablonci otevřený široké
veřejnosti. Je proto chvályhodné, že v letech 2016 až
2019 z popudu vedení SKI klubu Jablonec byla na-
plánována a realizována investice za 7 miliónů ko-
run. Z toho 5 miliónů získal klub z dotací a zbylé
2 miliony si půjčil od města na základě „příslibu pod-
pory“ od rady města z dubna 2016. Běžná praxe té do-
by spočívala v doplacení zbývající částky z městské
pokladny.

Píše se rok 2020 a půjčka má být splacena. Město
na základě původní dohody z roku 2016 přistupuje

k deklarované podpoře. S tím nesouhlasí koaliční
partner ANO zosobněný náměstkem Davidem Mán-
kem a s odvoláním na systém prosazuje padesátipro-
centní snížení. Stejný metr pro všechny tedy vypadá
zhruba takto: 4 miliony Grepě a zastupiteli za ANO
Milanu Kroupovi jsou v pořádku. Milion sportujícím
dětem a veřejnosti na Kolečku? V žádném případě!

Těžko soudit, kdo je v této absurdní koaliční přeta-
hované vítězem. Za poražené ovšem zcela jistě mů-
žeme prohlásit uživatele sportovního areálu nad
Břízkami. Toto sportoviště právě přišlo o výpomoc ve
výši jednoho milionu korun. Tolikrát zaklínaný
systém tedy možná spočívá v tom, že o kolik ušetříme
na veřejném zájmu, o tolik můžeme navýšit podporu
projektům koaličních zastupitelů.

Jan Polák, 
zastupitel ze Českou pirátskou stranu

Konečně systém 
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S kolegou Janem Mackem souhlasím v jedné věci:
jablonecká nemocnice je rodinné stříbro. Většina je-
ho ostatních tvrzení je nepravdivá či zavádějící. Věc-
nou debatu vítám, dojmy a nepodložené argumenty
však nechme stranou.

Vedení jablonecké nemocnice navrhuje městu, své-
mu zřizovateli, provést změnu její právní formy na
akciovou společnost a následně umožnit kraji, aby
v ní získal menšinový podíl. Podle mého názoru by
tato operace naší nemocnici významně pomohla, je
proto v zájmu našich pacientů, našich zaměstnanců
i celé veřejnosti. K obavám z této změny není žádný
důvod. Pokusím se vysvětlit proč: 

Jablonecká nemocnice je velkou organizací s obra-
tem téměř 1 miliardy Kč ročně a disponující majet-
kem zhruba ve stejné výši. Zaměstnává přes 800 lidí.
Díky úsilí všech zaměstnanců je po všech stránkách
stabilní. Tato stabilita je však relativně křehká, udržet
ji i do budoucna nebude jednoduché. Musíme proto
hledat cesty, jak tuto stabilitu udržet a posilovat. Pro
stabilitu nemocnice jsou zásadní zaměstnanci a pení-
ze. A obojí spolu souvisí.

Možnou cestou k získání nových zdrojů finančních
prostředků je transformace nemocnice na akciovou
společnost a následně vstup kraje do její majetkové
struktury. Kraj by tak postupně, během několika let,
získal minoritní podíl (zhruba 25 %) včetně minorit-
ního zastoupení v orgánech společnosti. Nemocnice
by oproti tomu získala z krajského rozpočtu několik
set milionů korun (přesná částka bude předmětem
jednání). Polovinu této částky bychom využili k nad-
standardnímu navyšování platů všech zaměstnanců,
druhou na investice do přístrojů a budov. Dále by na-
še nemocnice s krajem v zádech získala větší sílu pro
jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách pé-
če a tím pádem přístup k dalším finančním prostřed-
kům pro svůj provoz. Otevřela by se i možná cesta
k získávání dalších účelových dotací pro plnění zá-
vazku veřejné služby. 

Samotná transformace na akciovou společnost by
posílila motivaci a odpovědnost managementu i kon-
trolního orgánu nemocnice, protože v případech sta-
novených zákonem ručí jejich členové celým svým
soukromým majetkem za případná chybná rozhod-
nutí (§ 159 Občanského zákoníku). Naopak odpověd-
nost ředitele příspěvkové organizace je velmi omeze-
ná, pouze dle pracovněprávních předpisů. 

Zprůhlednil by se účetní systém nemocnice. Ten je
v případě příspěvkové organizace méně přehledný
než u a. s., protože je nelogicky rozpolcený do dvou
různorodých částí, jeho právní úprava je nedokonalá
a obsahuje protikladná ustanovení. Účetnictví nevy-
povídá adekvátním způsobem o majetkových pomě-
rech, a to zejména vzhledem k účtování o majetku ve
správě a o fondovém hospodaření. 

Posílena by byla i kontrola nemocnice. Město by
mohlo nastavit jakkoliv náročné kontrolní procesy
a vyžádat si jakékoliv informace. Kraj by navíc fun-
goval jako „druhé oči“. Zásadní kroky by schvalovaly
tři až čtyři stupně – představenstvo, dozorčí rada, val-
ná hromada, zastupitelstva. Zaměstnanci by ze záko-
na získali jednu třetinu míst v dozorčí radě a. s., a tím
i možnost přímo se podílet na kontrole a řízení ne-
mocnice včetně přístupu k informacím. Naopak
v kontrolním orgánu příspěvkové organizace zaměst-
nanci být nemusí, jde pouze o dobrou vůli zřizovatele. 

Nehovoří se také o tom, že okresní nemocnice ob-
vykle jsou akciovými společnostmi. V ČR existuje 68
okresních a krajských nemocnic, v naprosté většině
vlastněné kraji nebo městy. Pouze 14 z nich jsou přís-
pěvkové organizace, 54 z nich jsou akciové společ-
nosti (několik málo i s. r. o.). A nemocnice jako akcio-
vé společnosti v Liberci, Mladé Boleslavi, Kolíně
a v desítkách dalších měst fungují dobře, ve prospěch
svých zaměstnanců a pacientů. Neřídí se jen „tržními
principy“ a nedělají „byznys“.

Mimo to město Jablonec nad Nisou již vlastní ně-
kolik obchodních společností, například Jabloneckou
energetickou a.s. Má tedy s jejich provozem zkuše-
nosti, umí je řídit a kontrolovat.

Řada nedorozumění panuje kolem platů. Statistiky
sledují dvě hlavní skupiny nemocnic. V jedné jsou
pohromadě fakultní nemocnice a příspěvkové orga-
nizace, které se řídí zákonem o platu, (říkejme jim
„státní“). Ve druhé skupině jsou obchodní společnos-
ti, tedy akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným, které se řídí zákonem o mzdě (říkejme
jim „nestátní“). Je pravdou, že průměrné platy ve
„státních“ nemocnicích jsou vyšší než průměrné mz-
dy v „nestátních“. Důvodem však není skutečnost, že
by akciové společnosti nepřály svým zaměstnancům
slušné mzdy. Důvod je úplně jiný – 90 % objemu pé-
če „státních“ nemocnic tvoří fakultní nemocnice.
Fakultní nemocnice jsou vlastněny státem a řídí je

přímo ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdra-
votnictví současně vydává každý rok tzv. úhradovou
vyhlášku, kterou se řídí financování zdravotní péče.
A ministerstvo zdravotnictví přirozeně a dlouhodobě
nejvíce přeje svým fakultním nemocnicím, aby s ni-
mi nemělo problémy. Fakultní nemocnice pak mají
za stejnou péči vyšší úhrady než nestátní nemocnice
a mohou tak platit vyšší průměrné mzdy. Skutečně –
fakultní nemocnice mají za operaci žlučníku či jiný
standardní výkon v průměru o 50 % vyšší úhradu než
naše nemocnice, viz tzv. IZS (individuální základní
sazba).

Ani platové tabulky, které platí pro příspěvkové or-
ganizace, nejsou žádnou zázračnou jistotou. Kdyby
naše nemocnice platila své zaměstnance pouze podle
tabulek, řada zaměstnanců, především lékaři, většina
středního zdravotnického personálu všech kategorií
v nižších platových stupních, pomocného personálu,
dělníků i THP by si pohoršila. Cestou k rychlejšímu
růstu platů v naší nemocnici rozhodně nejsou tabul-
ky, ale peníze z dalších zdrojů.

Obecně platí, že průměrné mzdy v jednotlivých ka-
tegoriích zaměstnanců určují dva hlavní faktory: si-
tuace na trhu práce (dostatek či nedostatek pracovní-
ků na konkrétní pozici) a ekonomické možnosti za-
městnavatele. Situace na trhu práce je pro všechny
nemocnice v regionu obdobná, ale různé jsou ekono-
mické možnosti. A právě ekonomické možnosti naší
nemocnice by posílil vstup kraje. 

Tvrzení, že kraj může poskytovat naší nemocnici
peníze, aniž by v ní měl majetkovou účast, je zavádě-
jící. Samozřejmě že může a také to dělá, ale pouze
v malých objemech, v průměru jeden milion Kč roč-
ně. Přirozenou rozpočtovou i politickou prioritou jsou
pro něj organizace, ve kterých majetkovou účast má.
Jako spoluvlastník by v rámci nabývání obchodního
podílu závazně poskytoval několik desítek milionů
korun ročně. 

Kraj, jako menšinový spoluvlastník, by naši ne-
mocnici nemohl řídit proti vůli jejího managementu
a města jako většinového spoluvlastníka. Ano, kraj by
měl sice zástupce v orgánech společnosti, měl by pří-
stup k informacím, podílel by se na kontrole, ale roz-
hodující slovo by mělo statutární město Jablonec nad
Nisou. Nehrozí tedy účelové omezování rozsahu na-
šich služeb proti zájmům obyvatel našeho města, ne-
bo proti zájmům našich zaměstnanců. Nehrozí ani
direktivní odesílání lékařů do jiných nemocnic, ani
srovnávání platů směrem dolů.

Nemluvě o tom, že Liberecký kraj je dobrým part-
nerem všem nemocnicím, kde má majetkovou účast.
Všechny se v posledních letech významně rozvíjejí
s podporou krajského rozpočtu, nebo se na takový
rozvoj připravují. Obavy z jeho nepříznivého vlivu
jsou neopodstatněné. Kraj není žádným bezohled-
ným usurpátorem, je to orgán, v jehož politickém ve-
dení má Jablonec silné zastoupení.

Někteří mají obavy, že transformace na akciovou
společnost je přípravou k privatizaci nemocnice. Není
tomu tak. Privatizace naší nemocnice by jí ani veřej-
nosti neprospěla, proto ji nikdo nechce ani nepřipra-
vuje. Už jenom takový záměr by pro každého iniciá-
tora znamenal okamžitou společenskou a politickou
smrt. Také si málokdo uvědomuje, že příspěvková or-
ganizace není žádnou pojistkou proti privatizaci.

Naopak, její majetek i činnost lze velmi jednoduše
zprivatizovat buď prodejem, nebo dlouhodobým pro-
nájmem. Stačí rozhodnutí města a v řadě případů je-
nom jejího ředitele. Naopak v případě transformace
by byl minimálně na 8 let zablokován jakýkoliv pře-
vod akcií na třetí osoby a po této době by se možnost
privatizace opět srovnala s příspěvkovou organizací.
Paradoxně by tak nová právní forma dlouhá léta ja-
kékoliv privatizaci bránila.

Město i kraj by se navíc písemně zavázaly k tomu,
že ani v budoucnu nedojde k jakékoliv formě privati-
zace ani převodu akcií na třetí osobu a že struktura
péče zůstane zachována. Dále by jasně deklarovaly,
že tato akciová společnost není založena za účelem
zisku, výplaty dividend atd., ale za účelem optimální-
ho fungování nemocnice ve prospěch veřejnosti.
Závazek neprivatizovat jakoukoliv nemocnici s ma-
jetkovou účastí libereckého kraje je i součástí smlou-
vy nové krajské koalice.

Veškeré sociální jistoty (dosavadní pracovní smlou-
va i místo, stávající plat včetně jeho dalšího růstu dle
ekonomické situace, objem dovolené a všechny dosa-
vadní benefity) by byly garantovány všem zaměst-
nancům jednak písemně ze strany managementu,
města i kraje, jednak formou transformace – vlože-
ním podniku do nové a.s. Touto formou by byla za-
chována právní kontinuita i kontinuita všech závaz-
kových vztahů. 

Závěr: Je pravdou, že jablonecká nemocnice nyní
funguje dobře. Ale právě to je důvodem k hledání ces-
ty, jak tento stav zajistit i do budoucna. Zaměstnanci
i veřejnost by skutečně měli zpozornět. Pokud chce-
me nemocnici, která bude i nadále nadstandardně
vybavena a která bude poskytovat i nadstandardní
růst platů, potřebujeme další finanční zdroje v řádu
několika desítek milionů korun ročně. Tyto peníze
nejsou a nebudou v rozpočtu města. Máme však mož-
nost využít rozpočtu krajského. Máme také možnost
zvýšit vyjednávací sílu vůči zdravotním pojišťovnám
a vyrovnat podmínky s ostatními nemocnicemi v re-
gionu. K tomu by samotná transformace na akciovou
společnost přinesla standardní řídící, kontrolní
a účetní mechanismy. Současně by bránila i možnos-
ti privatizace.

Zodpovědnost za toto rozhodnutí bude na každém
zastupiteli města i kraje. Pohledy na tuto změnu mo-
hou být různé. Každý má jistě právo na svůj názor,
ale nikoliv na vlastní fakta. A jsem přesvědčen, že
fakta jsou na straně transformace. Nebráním se jaké-
koliv věcné diskusi na toto téma po zklidnění koro-
navirové epidemie. 

Jistě se může stát, že k této operaci nakonec nebu-
de politická vůle a že k ní nedojde. V takovém přípa-
dě bude nemocnice samozřejmě fungovat dále.
Všichni se však budeme muset smířit s řadou omeze-
ní, která se budou projevovat až za čas, za rok, dva
i později. Růst platů všech zaměstnanců bude o něco
pomalejší, nové přístroje budeme nakupovat o něco
levnější (méně kvalitní), rekonstrukci pracovišť bu-
deme muset omezit. Ostatní nemocnice v našem re-
gionu mezitím budou každý rok čerpat z několikami-
liardového rozpočtu kraje desítky milionů, na nás
zbydou drobky. Ujede nám vlak.

Vít Němeček, ředitel
Nemocnice Jablonec, zastupitel za ODS

Změny by nemocnici prospěly

V označených okresech Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Blansko, Vyškov,
Znojmo, Břeclav, Hodonín, Opava, Karviná a Frýdek-Místek jsou okresní a krajské nemocnice příspěvkovými organizacemi.
Ve všech ostatních jsou nemocnice obchodními společnostmi.
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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

❤ snídaně 
❤ dorty 
❤ svačinky 
❤ polévky 
❤ nově 
DENNÍ MENU 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

DaFi Kavárna 
s dětským koutkem

v centru Jablonce nad Nisou 
Poštovní 25/9

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

„Máte ve svém okolí 
v této nelehké dobû nûkoho, 

kdo potfiebuje pomoci, 
bojí se, nebo je osamûl˘?“ 

Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe Jablonec nad Nisou,
dobrovolnické centrum Červený trpaslík a široká základna dobrovolníků je tu
pro Vás. Zajišťujeme službu pomoci osobám starším, osamělým a chronicky
nemocným. 

Díky na‰im dobrovolníkÛm a ãlenÛm:

✔ VYZVEDNEME Vaše léky na Váš vydaný E-recept a dopravíme Vám je

✔ PROVEDEME nákup potravin, hygienických a dalších potřeb i pro osa-
mělé osoby v karanténě či izolaci

✔ DOVEZEME Vás, kam potřebujete, včetně možnosti dopravy člověka
v izolaci, pokud nemá jiné možnosti

✔ PROMLUVÍME s Vámi, pokud je Vám smutno, nebo potřebujete pora-
dit s karanténou či izolací

✔ POMÒÎEME VÁM, pokud to potřebujete, nemusíte na to být sami.

✔ POMÁHÁME PEâOVAT, projekt přípravy a péče o dobrovolníky,
které připravujeme pro zajištění péče v rámci sociálních pobytových,
nebo terénních služeb. Naším společným cílem je dobrovolníky seznámit
se základy přímé péče v sociálních službách, nabídnout jim „osahání“
různých dovedností a v kostce jim představit možnosti pečovatelství.
Zároveň je zbavit možného strachu ze selhání a zároveň snížení stresové
zátěže při samotném zapojení do péče. 

Není to jen o tom jít pomáhat, je to o tom stát se součástí pomoci.
Staãí se zaregistrovat na našich stránkách www.cck-jablonec.cz
a my se s Vámi obratem spojíme a dohodneme Vaše možné zapojení.

DISPEâINK POMOCI V PROVOZU pondûlí–pátek 9.00–15.00 • Telefon/mobil +420 601 386 447

Oslovilo Vás, 
co dûláme?
Mate chuÈ se 
také zapojit?
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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 
– kavárna, vinárna, ãepované pivo 
Pfiipravujeme Relax pod stfiechou
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

JAZYKOVÉ KURZY V EDUCE 
– VOLNÁ MÍSTA

stále se mÛÏete zaregistrovat
Douãování z matematiky pro 9. tfiídy

Pfiíprava k pfiijímaãkám na stfiední ‰kolu
Nemáte ãas na kurz? 

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

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

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

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

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

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, 

tradiãní dfievûné podlahy, 
pfiíjemné koberce, mûkãené PVC, 

komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

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

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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
Pozor: pfiepoãítáme a zlevníme

Vám povinné ãi havarijní poji‰tûní!
certifikované brzdové 

centrum ATE-super ceny 
antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin zn. DINITROL
pneuservis-pfiezouvání pneu, 

prodej nov˘ch pneu
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22 

Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY – JARO 2021
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

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

Hledáme lékafie do novû zrekonstruované
ordinace VPL v Hodkovicích nad

Mohelkou. Minimum administrativy.
Ordinaãní hodiny flexibilní. 

5 t˘dnÛ dovolené. Vhodné i pro kolegy
v pfiedatestaãní pfiípravû nebo z oborÛ

ARO, interny apod. Pro lékafie s atestací
VPL odmûna 80 000 Kã ãistého mûs.

pfii 30 hod. t˘dnû. Nástup ihned. 
Kontakt: 773 545 225 

e-mail: personalni@vseobecnylekar.cz
www.vseobecnylekar.cz

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

Tel. 602 323 415, 
603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

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 

PomÛÏu se zaji‰tûním péãe 
o va‰eho blízkého. 

Zajistím braní lékÛ, hygienu, 
pravidelné jídlo, polohování 
a dal‰í potfiebné dle dohody. 

Mám praxi, zku‰enosti, 
potfiebné vzdûlání a dobré doporuãení.

Jedná se o oblast Jablonec n. N. a okolí. 
V pfiípadû zájmu 

mne mÛÏete kontaktovat 
na 777 786 404.

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

Úzkost, strach, tíseÀ, 
deprese, beznadûj? 

Znáte tyto nepfiíjemné pocity 
a NECHCETE JE?

Nabízím odblokování emocí 
metodou ACCESS BARS, NLP modality,

RU· metoda – JE MOÎNÁ I TERAPIE
EMOCÍ PO TELEFONU NEBO ON-LINE.
Dále léãebnou VISCERÁLNÍ masáÏní 

terapii, také Ayurvedskou masáÏ, 
Reflexní aj., 

DÁRKOVÉ VÁNOâNÍ POUKAZY. 
www.metoda-rus.cz

Pavlina Ráli‰ová 722 937 996
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

OZONOV¯ GENERÁTOR !!!
ZNE·KODNÍME VIRY 

ve va‰í ‰kole, kanceláfii, ordinaci, 
firmû, domû, bytu atd.
napfi. 450 m2 za 3 h.

Prostor bude opût bezpeãn˘ 
bez virÛ a mikroorganismÛ.

Více info a objednávky 
na tel. 776 593 264

COVID-19
AKCE !!! Stanislav Vaistauer 

604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz


