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Vánoce v roce „0“
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

blížíme se ke konci mimořádného roku,
který vejde do učebnic dějepisu a kronik
měst. V paměti lidí bude zapsán jako rok ob-
rovské nečekané zkoušky v podobě pande-
mie koronaviru, které jsme byli nuceni čelit.
Máme štěstí, že žijeme v prosperující zemi
a městě. Dokázali jsme v bezprecedentní si-
tuaci zmobilizovat systémové prostředky,
městské materiální, finanční i lidské zdroje.
Především se ve většině Jablonečanů probu-
dila sounáležitost, obětavost, odpovědnost
a kreativita. Takto zafungoval náš společný
„imunitní systém“ proti pohromám, na který
se zjevně můžeme spolehnout. Prokázalo se,
v jak skvělé kondici je naše nemocnice a jak
by se nám nevyplatilo, kdybychom se k ní
chovali macešsky a zanedbávali její kvalitu
a rozvoj.

Příroda nám dala velmi tvrdou lekci, ale vě-
řím, že zodpovědný přístup všech bude zna-
menat i slábnoucí pandemii. S tím je spojený
optimismus a blížící se Vánoce jsou dobrou
konstelací pro to, abychom si v tradičním du-
chovním čase adventu každý v sobě udělal

malou inventuru životních hodnot a lidských
vztahů. Pro každého z nás by mohl být letoš-
ní rok v nějakém ohledu rokem „0“, protože
mnohé nebude úplně stejné jako dřív. 

Vánoce jsou ale hluboko v nás a těšíme se
na ně. Letos by se mohly víc podobat těm, kte-
ré slavili naši předci. V kruhu rodiny, skrom-
něji, ale blíž jejich smyslu. 

Jablonec i letos zažije krásnou vánoční at-
mosféru. Bohužel přijatá opatření nedovolí
zorganizovat akce, na kterých bychom se
mohli sejít všichni. Mám na mysli vánoční trhy,
tradiční Primátorský svařák či společné roz-
svěcení vánočního stromu. Ten ale samozřej-
mě i letos bude stát před radnicí jako hlavní
symbol jabloneckých Vánoc. Internetovými
přenosy uměleckých vystoupení z jednoho
z jabloneckých kostelů se budeme snažit nás
všechny propojit. A rodí se další nápady, jak co
nejlépe vytvářet a společně sdílet byť netra-
diční atmosféru Vánoc v Jablonci nad Nisou.

Přeji vám všem krásné, klidné a opravdové
Vánoce, pevné zdraví a v novém roce mnoho
štěstí.

David Mánek, náměstek primátora

Tradiční rozsvícení vánočního stromu bude letos bez kulturního programu a bez osobní účasti veřejnosti. Aby Jablonečané 
o tento krásný okamžik nepřišli, bude rozsvícení vysíláno online. Foto archiv MMJN

Ilustrační foto
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„V této situaci vnímáme přirozeně svoji odpo-
vědnost a chceme být jakýmsi garantem a ko-
ordinátorem pomoci. Jsme jedním z hlavních
míst, kde se sbíhají informace, požadavky
a podněty, a snažíme se je dál zpracovávat a ře-
šit tak, aby pomoc byla efektivní a rychlá,“ říká
náměstek primátora pro oblast humanitní a so-
ciální David Mánek.

„Chtěli bychom apelovat na všechny, kteří
mají časové možnosti a chuť, aby se stali dob-
rovolníky v organizacích, které v této oblasti na
Jablonecku působí,“ dodává David Mánek.

Nejvíce pomáhá Červený kříž 
„Služby ČČK nebyly na podzim jednotlivci
dlouho využívány, ale se zhoršující se covido-
vou situací naopak vznikla poptávka po pomo-
ci dobrovolníků od nemocnic a sociálních zaří-
zení. Teď je jednoznačně dominantní potřeba
služeb tohoto typu,“ uvádí ředitelka jablonec-
kého ČČK Kateřina Havlová. 

Český červený kříž na celorepublikové úrov-
ni pořádá jednodenní kurzy pro dobrovolníky,
při kterých se seznámí se základy péče o klien-
ta na lůžku. „Aktuálně máme za sebou osm
kurzů, proškoleno je 50 dobrovolníků, z nichž
pak cca 30 jich je aktivně nasazených. Jsou to
ale lidé téměř z celých Čech, a přestože jsou
ochotni dojíždět zdaleka, není to ideální stav.
Mnohdy vzdálenost, z jaké k nám jezdí, nám
zabrání v jejich nasazení. Proto bychom uvítali
až 40 dalších dobrovolníků přímo odsud,
z Jablonecka,“ dodává Havlová.

Jak a kde se přihlásit?
Vzhledem k probíhající komunitní nákaze je
v ČČK systém řízení a náboru dobrovolníků ve-
den převážně bezkontaktně. Rozhodnete-li se
stát dobrovolníkem ČČK, vaše první kroky by
měly vést na web www.cck-jablonec.cz/regist-
race-dobrovolniku, kde je třeba vyplnit vstupní
formulář se základními údaji a otázkami týka-

jícími se oblastí, kde máte zájem pomáhat.
Telefonicky se pak ozve pracovník ČČK, který
s vámi doplní informace a domluví osobní po-
hovor. Ten je nutný pro vzájemné poznání
a mimo jiné i proto, aby byli včas rozpoznáni li-
dé se špatnými úmysly. Na konci náborového
procesu dostane každý dobrovolník průkaz,
kterým se prokazuje u klientů, a poté další ko-
munikace probíhá přes e-maily a sms. Činnost
dobrovolníka spočívá v obstarávání nákupu po-
travin, hygienických a ochranných potřeb a po-
můcek, dále se jedná o sociální komunikaci
s klienty, pomoc při péči o seniory nejen v teré-
nu, ale i v domovech sociální péče aj. 

Junák – český skaut a Elpida
Linka seniorů organizace Elpida spojila své sí-
ly s organizací Junák – český skaut a v čase ko-
ronavirové epidemie významně posílila svůj
provoz. Pracovníci bezplatné anonymní telefo-
nické linky přijímají na čísle 800 200 007 po-
ptávky od seniorů a dospělí skauti a skautky se
mohou díky jednoduché webové aplikaci, kte-
rou lze najít na www.skautskapomoc.cz, při-
hlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. 

Psychologové pomáhají s dětmi
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Jab-
lonci nad Nisou vedená ředitelkou Ivanou
Ullmannovou přišla s vlastní iniciativou nabíd-
ky pomoci svých zkušených pracovnic dětem
zaměstnanců jablonecké nemocnice. Ta na své
půdě zřídila dětskou skupinu o cca 15 dětech
prvního stupně ZŠ, o kterou se zpočátku stara-
ly střídavě pouze dvě sestry. Péči o děti z velké
části převzalo dalších pět pracovnic PPP, od
ranních do odpoledních hodin pomáhají se
školními povinnostmi a organizují jejich volný
čas. 

„Svoji pomoc jsme se rozhodli nabídnout ta-
ké mateřským školám při tvorbě podkladů pro
předškolní výuku, kterou mají MŠ ze zákona

povinnost zajišťovat, ale znamená to pro ně
v této situaci velkou zátěž,“ uvádí Jana Ull-
mannová. Prostřednictvím vedoucí odboru
školství Zdeňky Květové byla tato nabídka roze-
slána všem MŠ nejen v Jablonci, ale v celé spá-
dové oblasti. Nedlouho poté putovaly prvním
zájemcům sady pracovních listů pro předškolní
výuku na půdě jablonecké pedagogicko-psy-
chologické poradny.

Solidarita ve školství
Pomoc v situacích, kde se nedostává lidských
kapacit, ale nevzniká jen na půdě organizací,
které jsou k tomu předurčeny ze své podstaty.
Inspirací jsou příklady pomoci vzniklé spon-
tánně a operativně mezi organizacemi zřizova-
nými městem nebo ve městě působícími.

To je i příklad spolupráce ZŠ Liberecké, kte-
rá prostřednictvím školského odboru města do-
kázala vyřešit tíživou situaci MŠ Jablůňka ve
Hřbitovní ulici, která přišla o personál v kuchy-
ni. Za takových podmínek by školka nemohla
dál fungovat. Zorganizován byl tedy operativní
přesun pracovníků kuchyně ze zmíněné ZŠ
Liberecká. Děkujeme. 

Jablonec nezapomíná 
Vrátíme-li se na půdu magistrátu, jeden drobný,
ale symbolický příklad na závěr: o pomoc se
sem obrátil Domov seniorů z Velkých Hamrů.
Vinou koronavirové nákazy se ocitl v situaci
bez kuchaře. Z hlediska fungování domova pro
seniory je to fatální problém. „Obrátil jsem se
s prosbou o pomoc přímo na náměstka primá-
tora Davida Mánka, protože naši klienti jsou
z více než 50 % bývalí občané Jablonce. Vý-
sledkem bylo, že do týdne k nám nastoupil do
pracovního poměru kuchař z horské chaty, kte-
rá byla nucena svůj provoz dočasně uzavřít.
Znamenalo to pro nás obrovskou úlevu a pří-
jemné zjištění, že město neztrácí zájem o své
občany, byť jsou již staří a žijí mimo Jablonec.
A tak by to mělo být,“ chválí spolupráci s ná-
městkem Mánkem ředitel Domova pro seniory
ve Velkých Hamrech Čestmír Skrbek.

Zapojily se i děti z Vikýře
Svoji činnost a program přizpůsobil nelehké si-
tuaci i DDM Vikýř množstvím drobných, ale
užitečných a radost přinášejících dětských vý-
tvorů a produktů určených pro seniory a dob-
rovolníky. Ředitelka Martina Šípková dál vypo-
čítává aktivity samotných pracovníků Vikýře:
šití roušek, dobrovolnictví a spolupráce s ČČK
a organizací Dobrovolníci pomáhají v Liberec-
kém kraji, zapojení se do tradičních charitativ-
ních předvánoční akcí Ježíškova vnoučata
a Krabice od bot.

Respekt všem
„Velký dík a respekt patří všem, kteří v této do-
bě vystupují ze své komfortní zóny a obětují čas
a námahu těm, kteří to potřebují. A je třeba po-
vzbudit ty, kteří o jakékoli dobrovolné pomoci
teprve uvažují. Má to smysl. Děkujeme,“ uzaví-
rá náměstek pro oblast sociální David Mánek. 

(ap)

O pomoci a dobrovolnictví
v době koronakrize 

S podzimním příchodem druhé vlny koronavirové nákazy vznikl i na Jablonecku
enormní tlak na systém poskytování zdravotnické a sociální péče. Problémem
není ani tak počet lůžek a materiální vybavení, ale především personální kapacity.
Ty se brzy dostaly na svoji hranici a začalo být zřejmé, že se zdravotní a sociální
zařízení neobejdou bez pomoci. 

Dobrovolník ČČK nakupuje pro seniory, foto archiv ČČK

Klient Domova důchodců Jablonecké Paseky, p. o., s jednou ze zdravotních sester. Foto Mafra Petr Topič 
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Pomoc přináší i smutné okamžiky
Devětatřicetiletý Jiří Papoušek z Nové Vsi
nad Nisou je jedním z těch, kdo v době pan-
demie neváhal a rozhodl se pomáhat dru-
hým. Spoluprovozovatel penzionu je dlou-
holetý člen Českého červeného kříže a patří
do humanitární jednotky jabloneckého or-
ganizace ČČK.

Proč jste se rozhodl stát se dobrovolníkem?
Chtěl jsem pomáhat a jednou z cest bylo člen-
ství v jablonecké pobočce Českého červeného
kříže. Bylo to před šesti lety, postupně jsem se
učil zvládat první pomoc a zapojil se do jednot-
ky humanitární pomoci. Ta v minulosti kromě
jiného pomáhala při povodních. Je připravena
pomoci při různých živelních pohromách a v si-
tuacích, kdy je ohroženo zdraví. Na jaře jsem se
v rámci první vlny pandemie zapojil do pomo-
ci roznosu nákupů a léků, nyní působím jako
dobrovolník v Domově důchodců Jablonecké
Paseky.

Co práce mezi seniory obnáší?
Nejedná se o zdravotní péči, tu provádí kvalifi-
kovaný zdravotnický personál. Dělám to, co je
třeba a na co se cítím. Začátky byly těžší, ale

dnes zvládnu úplně vše. Abych byl konkrétní,
pomáhám s hygienou i s příjmem potravy.
Kromě péče o seniory provádím i dezinfekci
prostředí, ve kterém žijí. Lze říci, že po měsíci,
co tu jsem, zvládám vše stejně jako kmenoví
zaměstnanci domova.

Naplňuje vás vaše pomoc?
Je to do jisté míry poslání. Z prostředí, ve kte-
rém se pohybuji, tedy služby, jsem zvyklý na
kontakt s lidmi, a ten mi jako takový po uza-
vření penzionu chyběl. Práce s lidmi mě baví
a mám pocit, že dělám něco užitečného. Nás
dobrovolníků je zde v současné době osm, kaž-
dý má své úkoly. Budu zde, dokud to bude po-
třeba, vojáci se vrátili do kasáren a personální
podstav je stále. Práce mě baví a jsem rád, že ji
ocení jak klienti, tak zaměstnanci domova, to je
pro mě největší odměna. 

Pracujete v prostředí, ve kterém jsou lidé
z nejvíce ohrožené skupiny. Nebojíte se o ně?
Strach necítím, spíš mám z té práce respekt. Je
to nejohroženější skupina, a proto musím být
naprosto důsledný ve všem a maximálně dodr-
žovat daná hygienická pravidla. I přes ta opat-
ření, která v domě jsou, jsou někteří klienti po-
zitivní a někteří z nich nemoci podlehli. To jsou
smutné okamžiky současné doby a této práce.
Odchod každého člověka mě vždy zaskočí, ať
jde o blízkého či klienta domova. Není to snad-
né, ale je to součást života, do kterého patří jak
zrození, tak úmrtí. (end)

Seniorům pomáhají po celý rok
Zajištovat nákupy seniorů, donést léky či
pomoci s venčením domácích mazlíčků. To
a jiné služby nejen v době pandemické zajiš-
ťuje Dobrocentrum jablonecké pobočky Čes-
kého červeného kříže. Koordinátorem pomo-
ci je student tanvaldského gymnázia David
Štěpánek.

Budoucí zdravotnický záchranář je členem jab-
lonecké pobočky od dubna loňského roku. „Do
Českého červeného kříže jsem se přihlásil ze
dvou důvodů. Chci pomáhat a stát se zdravot-
nickým záchranářem. K tomu potřebuji získat
vzdělávání a praxi v první pomoci, což mi prá-
ce člena ČČK umožní. Po maturitě se chci vě-
novat studiu zdravotnického záchranáře v Par-
dubicích,“ říká David Štěpánek, koordinátor
jabloneckého Dobrocentra ČČK, který po ab-
solvování kurzu první pomoci v týmu zůstal
i kvůli kolektivu a lidem, kteří se v pobočce
sdružují.

V době nepandemické se v rámci ČČK věnu-
je činnosti „běžné“. „Jedná se o různé zdravot-
nické dozory na kulturních, společenských
a sportovních akcích. V době pandemické, kdy
tyto kolektivní akce nejsou, se snažíme pomoci
potřebným,“ zmiňuje rozdíly ve své práci dob-
rovolníka Štěpánek.

On je koordinátorem Dobrocentra, které má
na starosti pomoc potřebným, zejména senio-
rům. „Mám za úkol přijímat telefonní hovory
a požadavky od seniorů. Ty následně roztřídím

a s pomocí externích dobrovolníků je vyřeší-
me,“ tvrdí Štěpánek.

Oproti první vlně počet hovorů na linku Dobro-
centra klesl. „Na jaře byli lidé z nemoci více vy-
děšení, báli se jít na nákup a do lékárny. Za-
tímco tehdy volalo denně 15–20 lidí, v současné
době se na nás obrací tak osm až deset senio-
rů,“ upřesňuje počty vyřízených hovorů a přání
Štěpánek.

Senioři se na Dobrocentrum obracejí s růz-
nými požadavky. Většinou jde o prosbu o nákup
nebo vyzvednutí léků. „To řešíme v součinnosti
s praktickými lékaři. Ti vystaví e-recept, na je-
hož základě léky vyzvedneme a seniorům do-
ručíme,“ vysvětluje jeden z postupů pomoci
Štěpánek. Mezi další pomoc patří venčení do-
mácích mazlíčků či zprostředkování psycholo-
gické pomoci. „Rozsah není tak široký na jaře,“
přiznává dobrovolník a dodává: „Nárokujeme
si na vyřízení dva pracovní dny, jsem schopen
vyřešit požadavek ještě ten den, ale pouze po-
kud potřebný zavolá do 11 hodin dopoledne,
o tuto variantu se snažím, ale ne vždy vyjde.“ 

Řetězec dobrovolných doručovatelů je od jara
poměrně propracovaný a koordinátor úkoly
přerozdělí a ti jej následně splní. „V současné
době máme 20 aktivních externích dobrovolní-
ků, kteří plní požadavky seniorů. Většinu klien-
tů tvoří Jablonečané, ale pomoc se dostává i li-
dem v blízkém okolí, na Smržovce, v Tanvaldě,
ve Velkých Hamrech, na Proseči, v Janově,“
upřesňuje.

David Štěpánek vykonává koordinátora Dob-
rocentra a vedle toho zvládá distanční výuku
na tanvaldském gymnáziu. „Škola je zavřená,
učíme se doma. I díky tomu mohu sladit školu
s prací dobrovolníka. Pokud volá senior v době
výuky, dostane před ní přednost. Zvednu tele-
fon i při hodině. Pokud nejde o urgentní poža-
davek, domluvím se, že zavolám později. Má
práce v ČČK nemá vliv na školu,“ je přesvěd-
čen student.

Linka pomoci jablonecké pobočky ČČK, která
byla zavedena na jaře, nebyla po prvním vlně
ukončena a v provozu je stále. „Nechtěli jsme
po skončení vlny přestat, už kvůli lidem, kteří
se na nás obraceli. Díky Dobrocentru jsme „po-
sbírali“ lidi, kteří pomoc potřebují celoročně, ať

jsou to lidé osamělí nebo nemocní. Sociální po-
moc je stále třeba a pandemie na ni nemá vliv,“
uzavírá David Štěpánek. 

(end)

Foto 3 x archiv Davida Štěpánka

Foto archiv Jiřího Papouška
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Epidemie oslabuje, vyhráno ale rozhodně není 

Od středy 21. října jsou roušky
povinné i v automobilech, po-
kud v nich necestuje pouze rodi-
na, a na veřejně přístupných
místech v zastavěném území ob-
ce, kde jsou více, jak dva lidé.
Proto neprobíhaly pietní akty
28. října a 17. listopadu v tradič-
ních pojetích, ale v komorních
formách. Jablonec nad Nisou
zvolil v případě listopadového
výročí také online přenos. 

Mezníky 2. vlny pandemie
Zákaz nočního vycházení přichází
28. října. Od té doby nesmí lidé
opouštět domácnost po 21. hodině
a doma musí zůstat do 5. hodiny
ráno následujícího dne. Výjimkou
jsou cesty do a z práce, práce za-
městnanců integrovaného záchran-
ného systému, služby včetně záso-
bování apod. Psy je také možné
venčit po 21. hodině, ale pouze
v okruhu 500 metrů od bytu. Až na
výjimky jsou uzavřené maloob-
chody a provozovny služeb, ty
s výjimkou mají omezenou oteví-
rací dobu od 5 do 20 hodin a v ne-
děli musí být zavřeno. Všechna
opatření a jejich platnost jsou pře-
hledně popsána a aktualizována
na Covid Portál Ministerstva vnitra
(www.covid.gov.cz) 

Novinka přišla 13. listopadu, kdy
Ministerstvo zdravotnictví předsta-
vilo protiepidemický systém, tzv.
PES (viz vedlejší strana). Jeho
hlavním cílem je podle ministra
zdravotnictví Jana Blatného zvýšit
čitelnost a predikovatelnost ak-
tuální epidemiologické situace. 

20. listopadu Ministerstvo zdra-
votnictví oznámilo, že podle proti-
epidemického systému ČR je sou-
hrnný index rizika pro Českou
republiku na hodnotě 62 a proto
navrhne vládě přesun do čtvrtého
stupně pohotovosti (v době uzávěrky
aktuálního čísla JM ještě nebylo zná-
mé rozhodnutí vlády – pozn. aut.). Ve
stejný den, tedy 20. 11., byl index ri-
zika v Libereckém kraji na čísle 70. 

Od 23. listopadu se opatření za-
čala mírně rozvolňovat. Povolená
otevírací doba obchodů s výjim-
kou ze stávajících vládních opatře-
ní se prodloužila do 23. hodiny,
kdy podle aktualizovaných pravi-
del začal platit zákaz vycházení.

V platnosti zůstává zákaz nedělní-
ho prodeje. Mění se i počet osob,
které se mohou scházet. Nově na
jednom místě může být šest osob,
v případě svateb, pohřbů a boho-
služeb se povolený počet účastní-
ků zvyšuje z 15 na 20.

U nákupních center a maloob-
chodů se kromě delší otevírací do-
by pravidla nezměnila. Možný je
pouze prodej základních potřeb.
Výjimku z opatření mají potraviny,
drogerie, lékárny, optiky či květi-
nářství. Možný je také provoz vý-
dejen zboží. Prodejci jsou povinni
řídit fronty uvnitř prodejen i před
nimi a dohlížet na dodržování

dvoumetrových rozestupů, uvnitř
musí mít každý zákazník pro sebe
15 metrů čtverečních. Nařízení je
součástí systému PES. Omezení 15
metrů čtverečních na jednoho člo-
věka má podle modelu uvolňování
platit od třetího stupně pohotovos-
ti. V prvním, nejlehčím stupni rizi-
ka budou moci na 15 metrech
čtverečních provozní plochy naku-
povat maximálně čtyři lidé. Ve
druhém stupni se počet zákazníků
snižuje na dva.

Život online
Epidemiologická opatření jsou
přísná a doba jejich uplatňování

už dlouhá. Lidé jsou unavení
a mnoho z nich na ně již rezigno-
valo. Z toho důvodu se Jablonec
nad Nisou rozhodl přijít s vlastní
kampaní. Připravil vizuál a shrnul
hlavní zásady ochrany před nákazou
do stručného desatera. Na webo-
vých stránkách města a sociálních
sítích se objevují známí a neznámí
Jablonečané se svými poselstvími
a apelují na své sousedy, aby opat-
ření dodržovali. Jen tak se všichni
společně můžeme rychleji přiblížit
jejich odvolání a vrátit se tak opět
k normálnímu způsobu života, kdy
bude možné chodit do divadel, kin,
muzeí, na koncerty. Některé orga-
nizace připravily virtuální prohlíd-
ky, jako například Muzeum skla
a bižuterie, jiné za svými diváky
chodí prostřednictvím streamů, to
v případě městského divadla. 

Také radnice zvolila vysílání
přes sociální sítě jako možnou ces-
tu, jak navodit adventní náladu ve
městě, když to není možné v du-
chu tradic. O JABLONECKÉM AD-
VENTU online se dočtete na jiném
místě tohoto vydání.

Doba cestování nepřeje 
Jestliže jste byli zvyklí touto dobou
cestovat do zahraničí, letos je lépe
zůstat doma. Ministerstvo zahra-
ničních věcí (MZV) upozorňuje, že
při všech cestách do zahraničí je
nutné se předem informovat o pod-
mínkách vstupu, restrikcích a pre-
ventivních opatřeních. Podmínky
ke vstupu do zemí ministerstvo na
svých webových stránkách prů-
běžně aktualizuje a najdete je na
www.mzv.cz. Od 9. listopadu MZV
doporučuje dbát zvýšené opatr-
nosti během cest a cestovat do za-
hraničí jen v nezbytných případech.
Důvodem jsou nejen epidemiolo-
gická situace, ale i výrazné kom-
plikace v dopravě a rozsáhlá re-
striktivní opatření států pro vstup
na svá území. 

Praktickou pomoc nabízí infor-
mační centrum pro cesty do za-
hraničí, které je dostupné telefo-
nicky od pondělí do pátku v době
od 8 do 16 hodin na čísle +420 224
183 200. (jn)

Zdroj: www.koronavirus.mzcr.cz,
www.mzv.cz

Od 5. října platí v Česku nouzový stav, 30. října jej vláda prodloužila do 20. listopadu a den před jeho
ukončením, tedy 19. listopadu, požádala o jeho další prodloužení. To Sněmovna schválila do 12. prosince.
Od 23. listopadu platí také kromě dalších opatření zákaz nočního vycházení od 23. do 5. hodiny ranní. 

Ilustrační foto Milan Bajer
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Situace v jablonecké nemocnici
V důsledku epidemiologické situace byla na-
še nemocnice nucena postupně omezovat
plánovanou péči. Uzavřena jsou lůžková od-
dělení ortopedie, ORL, rehabilitace, urologie,
interny A2 a CEDR Jablonec.

Jako „kovidové“ stanice nyní fungují lůžková
ortopedie, ORL, interna A2 a CEDR Jablonec.
„Byli jsme nuceni zrušit většinu plánovaných o-
peračních výkonů. Omezil se i provoz některých
ambulancí a poraden. Za tuto situaci se všem
spoluobčanům omlouváme a děkujeme jim za
pochopení,“ říká Jana Válková, tisková mluvčí
jablonecké nemocnice. 

Počet covid pozitivních pacientů hospitalizo-
vaných v nemocnici v posledních dnech stagnu-
je. Nicméně narůstá počet pacientů, kteří vyža-
dují intenzivní péči. „Situace je i nadále kompli-
kovaná, ale díky velkému nasazení a práci
všech našich zaměstnanců se nám ji daří zvlá-
dat,“ uklidňuje veřejnost Válková.

Odběrové místo
I nadále je v areálu nemocnice v provozu odbě-
rové místo pro pacienty indikované obvodním
lékařem či krajskou hygienickou stanicí. Testo-
vací místo se nachází v barevné provozní budo-
vě H02, na kraji areálu při vjezdu z ulice 28. října.

K odběru je třeba:
• elektronická žádanka od obvodního lékaře ne-

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

– objednat se na test COVID-19)
„Žádáme spoluobčany, kteří jdou na odběr, aby
se pohybovali pouze v tomto prostoru a nikde
jinde po areálu nemocnice. Cesta k odběrovému
místu je značena cedulemi, není tedy již třeba
poptávat místo na informacích či v nemocniční
lékárně. Chráníte tak naše pacienty i personál.
Děkujeme,“ apeluje na občany Jana Válková. 

(end, jv)

Město věnovalo auto Červenému kříži
Primátor Jiří Čeřovský předal ředitelce jab-
loneckého oblastního spolku Českého červe-
ného kříže Kateřině Havlové automobil Ško-
da Fabia Hatchback, který město uvolnilo ze
svého vozového parku. 

„S Červeným křížem spolupracujeme dlouho-
době a naše spolupráce se ještě podstatně zin-
tenzivnila nyní v době pandemie, kdy ČČK za-
jišťuje řadu činností pro občany města,“ řekl
primátor s tím, že spolek automobil potřebuje
k tomu, aby jeho členové byli mobilní a mohli
operativně převážet materiál. Zároveň vyjádřil
díky prostřednictvím Kateřiny Havlové vděč-
nost města za vysoké nasazení zdravotníků
v současné nelehké době.

„Na jaře jsme díky podpoře Libereckého kra-
je a statutárního města Jablonec získali pro hu-
manitární jednotku vozidlo tzv. MIC (mobilní
integrované centrum). Nyní jsme dostali další
vůz, a až se polepí, budeme ho především vyu-
žívat na testování na COVID-19 i z důvodu
snadné dezinfekce. V době mimo koronové jej
využijeme jako druhý vůz senior dopravy.
Tímto se náš park rozrostl na čtyři,“ informuje
ředitelka jablonecké pobočky Českého červe-
ného kříže Kateřina Havlová. (jn, end)

Pomoc zajistí bezplatná právní poradna
Už od jara je život řady rodin náročnější.
Mnozí rodiče přišli o příjmy, někteří i o za-
městnání. Státní pomoc byla a je omezená
a nesnadno dosažitelná. Hlavně samoživi-
telky a samoživitelé se tak dostávají do ná-
ročných životních situací.

„Rozhodli jsme se proto přispět ‚svou troškou
do mlýna‘ a vytvořit bezplatnou právní porad-
nu. Jsou mezi námi právníci, sociální pracovní-
ci a dobrovolníci, kteří budou pomáhat s počá-
tečním kontaktem a shromážděním potřebných
podkladů,“ říká jablonecká zastupitelka Mi-
chaela Tejmlová.

Poradna bude sloužit rodičům z Liberce a Jab-
lonce nad Nisou. „Ti se na nás mohou obrátit
s jakýmkoliv právním problémem týkajícím se
rodiny, mezilidských vztahů, pracovněprávní
oblasti, zaměstnanosti, sociálních dávek, bydle-
ní či problému s úřadem. Dluhové poradenství
poskytovat nebudeme,“ upozorňuje Tejmlová.

Pokud v nějaké situaci poradna nedokáže po-
moci, dozví se to dotyčný již po úvodním kon-
taktu.

Poradna může pomoci třeba při následujících
problémech: 
– dostali jste výpověď v práci a myslíte si, že ne-

ní platná;
– dostali jste výpověď z nájmu a myslíte si, že to

bylo neprávem;
– nevíte nebo si nejste jistí, na jaké sociální

dávky máte nárok. 

Na otázku, jak to celé bude fungovat, Michaela
Tejmlová odpovídá: „Kontaktní pracovnice
s každým nejprve probere, co ho trápí. Problém
zkonzultuje s právničkami a sociální pracovni-
cí a dotyčnému odpoví, zda poradna muže
vzniklou situaci pomoci řešit. Pokud ano, tak se
problémem začne odborný tým zabývat, ná-
sledně pošleme návrh řešení a probereme ho.

Právní zastoupení u soudu ani úřadů však ne-
budeme poskytovat.“ Vzhledem k trvajícím
omezením bude poradna zatím fungovat přes
telefon a e-mail, po zlepšení situace je v plánu
i možnost osobní konzultace.

„Poradnu chceme spustit symbolicky jako dárek
pro občany Jablonce nad Nisou a Liberce na
první adventní neděli – tedy 29. listopadu. V pří-
padě zájmu o její služby mě, prosím, kontaktuj-
te na můj e-mail michaela.tejmlova@email.cz.
Kontaktní informace poradny a její webová
stránka budou známy až po uzávěrce vydání
JM,“ informuje zastupitelka.

Poradna bude provozována dobrovolnicky
a vítáni jsou i další, kteří jsou ochotni se do pro-
jektu připojit. „Pokud se v právu nebo v proble-
matice sociální práce vyznáte a jste ochotní vě-
novat třeba dvě hodiny svého času týdně, rádi
vás uvítáme ve svých řadách,“ vyzývá spoluob-
čany Tejmlová. 

(mt, end)

Foto Jana Válková

Primátor Jiří Čeřovský předává klíče od vozu Kateřině Havlové. Foto Jana Fričová
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Jak jste vnímali první vlnu pandemie na ja-
ře a jak je tomu nyní?
Rozdíl mezi tzv. první a současnou vlnou pan-
demie onemocnění COVID-19 je obrovský. Na
jaře zasáhla první vlna pandemie Českou re-
publiku, potažmo celý svět, do určité míry ne-
připravenou. I na úrovni odborné diskuze
existovalo omezené množství dat o této nemoci.
Samozřejmě tím, jak se pandemie rozšířila
prakticky do všech vyspělých zemí, údajů vše-
ho druhu přibývalo a stále přibývá raketovým
tempem. A nejde jen o data o samotném viru,
ale především o možnosti a smysluplnosti lé-
čebných postupů a o účinnosti jednotlivých epi-
demiologických opatření. A to je vlastně určitá
výhoda i pro naší nemocnici. Dostali jsme šan-
ci, a především čas poučit se z jarního vývoje
a na další vlnu epidemie se co nejlépe a co
možná nejsmysluplněji připravit. Zatímco na
jaře nebylo v rámci celého kraje nakažených
mnoho a drtivá většina pacientů byla hospitali-
zována v sousední krajské nemocnici, podzim-
ní vlna nás zasáhla v plné síle a nárůst hospita-
lizovaných pacientů byl v některých, především
říjnových týdnech skutečně extrémní.

S jakými problémy se aktuálně potýkáte?
Po celou dobu se ukazuje, že klíč k úspěšnému
zvládnutí této situace není ani tak počet lůžek,
množství ventilátorů či jiného vybavení, ale
personál. Péče o covid pozitivní pacienty je lo-
gisticky velmi náročná a vyžaduje násobné
množství především sesterského a ošetřovatel-
ského personálu.

Co je pro personál nejvíce náročné?
Těch věcí je několik. Musím zmínit ochranné
pomůcky, brýle, respirátory, štíty a speciální
obleky. Zejména sestřičky a ošetřovatelky musí
vydržet v kompletním vybavení poměrně dlou-
hou dobu. Nejde snad o to, že bychom měli ma-
teriálu nedostatek. Naopak. Nejrizikovější část
procesu stran rizika nákazy personálu je právě
svlékání ochranných pomůcek, čili čím méně-
krát denně to uděláte, tím nižší riziko. Vydržet
v obleku v plném zápřahu desítky minut či pár
hodin je obdivuhodné.

Samozřejmě na všechny působí stres a po-
stupně se stupňující únava, nejen fyzická. Zkrát-
ka je to všechno už moc dlouhé. A pacientů
v opravdu vážném stavu v současné době spíše
mírně přibývá. Vzhledem k tomu, že na toto
onemocnění stále neexistuje stoprocentně

účinná terapie, občas vídáme i smutné konce.
Což je pochopitelně velmi psychicky náročné.
Naštěstí, abych řekl i něco pozitivního, drtivá
většina pacientů onemocnění překoná a odejde
domů, cca 85 % nakažených hospitalizaci nepo-
třebuje vůbec. Musím zmínit, že veškerý perso-
nál celou situaci zvládá obdivuhodně a rád
bych jim za to touto cestou poděkoval.

Do jaké míry musíte omezovat plánované
operace a vyšetření?
S tím, jak koncem září a především v říjnu na-
růstalo množství hospitalizovaných pacientů,
nemocnice byla okolnostmi přinucena k po-
měrně extenzivní restrukturalizaci některých
oddělení na tzv. covidové jednotky (k datu 18. 11.,
je to oddělení ORL, ortopedie, jedna interní sta-
nice, oddělení následné péče a tři stanice pavi-
lonu intenzivní medicíny). Ruku v ruce s tím
došlo k přerozdělování personálu z uzavřených
oddělení. Všechna tato nutná opatření si bohužel
vynutila určité omezení elektivní, odkladné pé-
če, což je, mimochodem, v tuto chvíli stále plat-
né nařízení ministra zdravotnictví.

Je nutné zdůraznit, že akutní péče v jablonec-
ké nemocnici nikdy omezena nebyla a upřímně
si nedovedu představit situaci, kdy by k něčemu
takovému jakákoliv nemocnice sáhla. 

Je důležité, aby nikdo nepodceňoval svoje
akutní zdravotní obtíže a nebál se navštívit své-
ho lékaře či naší nemocnici. Může to vést k zá-
važným zdravotním komplikacím do budoucna
a není to ani v této složité době rozhodně na
místě. Spousta věcí je složitější a funguje třeba
i trochu jinak, než byli naši pacienti léta zvyklí.
S tím je potřeba počítat, ale každý problém má
své řešení.

Samozřejmě se nemocnice neustále snaží na-
jít cesty, jak i neakutní zákroky a vyšetření
alespoň do určité míry obnovit, snad se to i po-
stupně v omezené míře daří. Prakticky každý
den zvažujeme, co možné je a co není, samo-
zřejmě vše se odvíjí od aktuálních kapacit.

Ta situace je velmi nepříjemná nejenom pro
nás, ale především pro naše pacienty a věřte, že
nás to vůbec netěší.

Stačí kapacita nemocnice pro všechny pa-
cienty s COVID-19?
Ten extenzivní nárůst počtu hospitalizovaných
pacientů s touto diagnózou začal ve druhém říj-
novém týdnu a pokračovat do začátku listopa-
du, kdy pozorujeme jakési plato, to znamená že
celkový počet hospitalizovaných pacientů je ví-
ce méně stabilní. Podobně je na tom většina pá-
teřních nemocnic v kraji. Snad to již můžeme
nazývat jakýmsi trendem, ale to ukáží až další
týdny. Celkový počet hospitalizovaných osciluje
v současné době mezi 70 a 80 pacienty. To je
naše nemocnice schopná s určitou nevelkou re-
zervou zvládnout, ale o nějakém významném
navýšení stávajících kapacit už asi nemůže být
řeč. Jablonecká nemocnice je z hlediska perso-

nálního zabezpečení v necovidové době sice na
velmi dobré úrovni v porovnání se srovnatelný-
mi zařízeními v celé republice, nicméně, jak
jsem již zmiňoval, péče o covidové pacienty je
co do počtu nutného personálu násobně složi-
tější. Navíc logicky určitá část personálu covi-
dem onemocní, a tím se ty možnosti značně zu-
žují. Velkou pomocí, bez které se v současnosti
neobejdeme, je zapojení dobrovolníků, resp.
studentek a studentů zdravotních škol, mediků,
vojáků a dalších. Všichni tito mají můj velký re-
spekt.

Je něco, s čím by nemocnici mohla pomoci
veřejnost či dobrovolníci?
O dobrovolnících jsem již hovořil, přihlásilo se
nám jich poměrně velké množství a jejich po-
moc je obrovská. Možná, pokud mohu, rád
bych znovu apeloval na všechny: Dodržujte ta
známá hygienická opatření. Noste roušky, myjte
si ruce a omezte sociální kontakt na nezbytné
minimum, zvláště, pokud pociťuje známky ne-
moci. Dodržujte samozřejmě i aktuální naříze-
ní vlády, jakkoliv se vám mohou zdát nesmyslná.
Nic jiného než tato, ze své podstaty středověká
opatření, bohužel při současných možnostech
léčby, a především neexistence účinné očkova-
cí látky, není. Veškerá ta opatření jsou samo-
zřejmě pro všechny nesmírně nepříjemná
a omezující a zcela jistě nejsme zatím schopni
veškerých dopadů této pandemie na společnost
dohlédnout. 

Osobně se domnívám, a to není názor podlo-
žený nějakými vědeckými daty, že spolu s tím,
jak se nepochybně rozšíří možnosti léčby,
a především účinné prevence, se populace nau-
čí s covidem žít a fungování celé společnosti se
postupně vrátí k normálu.

Myslíte si, že slíbená vakcinace pomůže?
Vakcína je něco, k čemu se laická i odborná ve-
řejnost hodně upíná. Nyní je ve vývoji několik
desítek preparátů, z nichž tři vypadají velmi
nadějně, co se účinnosti i bezpečnosti týká, a je-
jich vývoj je v takové fázi, že by mohly přijít na
trh v horizontu jednotek měsíců. Poměrně dů-
ležité je i to, že ty jednotlivé látky pracují s roz-
dílnými mechanismy imunitní odpovědi, což
pochopitelně zvyšuje šance na opravdu robust-
ní a účinný způsob vakcinace. 

Každá epidemie jednou skončí, nicméně vak-
cinace je desítky let známou a fungující mož-
ností, jak dobu jejího trvání co možná nejvíce
zkrátit a snížit tak nejen zdravotní, ale také její
ekonomické a společenské dopady. Za více než
nešťastné považuji některé ničím nepodložené
negativní názory ve veřejném prostoru, v me-
diích či na sociálních sítích. A to se netýká pou-
ze budoucí vakcíny, ale situace s epidemií to-
hoto onemocnění obecně.

(end)

Tomáš Vacek
primář interního oddělení jablonecké nemocnice

Interní oddělení jablonecké nemocnice má celkovou kapacitu 79 lůžek a zabývá
se diagnostickou a léčebnou péčí o pacienty s chorobami vnitřních orgánů např.
srdce, mozek, plíce, orgány břicha atd. Pacientům je zde poskytována akutní
i odkladná péče. Primářem je Tomáš Vacek, kterého jsme se zeptali, jak pandemie
ovlivnila chod nejen jeho oddělení, ale celé nemocnice.

„Klíčovým v boji
s COVID-19 

je personál “

„Každá epidemie 
jednou skončí “

„F ungování celé 
společnosti se

vrátí k normálu “

Foto Jana Válková



Od února bude autobusovou dopravu v Jab-
lonci a okolních obcích, jež jsou členy Doprav-
ního sdružení obcí Jablonecka (DSOJ), zajiš-
ťovat společnost UMBRELLA Coach & Buses,
která jezdí i v německých městech Hamburk
nebo Karlsruhe.

Nově budou lidé cestovat autobusy značky Mer-
cedes-Benz Citaro s kapacitou až 96 cestujících
s klimatizací a wi-fi připojením. 

Smlouva se společností UMBRELLA je pode-
psaná a účinná. I když ji zpochybnila jiná doprav-
ní společnost, která se také účastnila posledního
poptávkového řízení vypsaného radnicí, smlouva
platí. 

Soud chtěl smlouvu zakázat
O novém dopravci na období následujících dvou
let rozhodli jablonečtí zastupitelé na mimořád-
ném zasedání 5. listopadu. Stala se jím společnost
UMBRELLA Coach & Buses, s. r. o., která podala
nejvýhodnější nabídku. Na základě výzvy statu-
tárního města Jablonec nad Nisou, vypsané podle
par. 22 zákona o veřejných službách v přepravě
cestujících na přechodné období dvou let z důvo-
du mimořádné situace, podalo nabídku na obdo-
bí od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 celkem osm do-
pravních společností. Nabízená výše kompenzace
se pohybovala od 44,56 Kč/km do 67,40 Kč/km. 

O čtyři dny později však Krajský soud v Ústí
nad Labem, pobočka Liberec, vydal předběžné
opatření, jímž zakázal městu Jablonec uzavřít se
společnosti UMBRELLA Coach & Buses, s. r. o.,
smlouvu. Důvodem bylo odvolání jednoho z účast-
níků výběrového řízení, společnosti ABOUT ME,
s. r. o. Pozdě. Smlouva již byla podepsaná a publi-
kovaná. 

Vyjádření města k usnesení krajského
soudu z 9. listopadu 2020
S usnesením soudu, které zakazuje uzavřít Jab-
lonci smlouvu s vybraným dopravcem – společ-
ností UMBRELLA Coach & Buses, s. r. o., nesou-
hlasíme a připravujeme odvolání. Usnesení bylo
doručeno do datové schránky města pozdě, až
dne 10. 11. 2020, po uzavření předmětné smlouvy
a také po její publikaci prostřednictvím registru
smluv. Předběžné opatření proto není možné
vykonat. Smlouva se společností UMBRELLA
Coach & Buses, s. r. o., je proto nyní platná a účin-
ná. 

Aktivitu společnosti ABOUT ME, s. r. o., vnímá-
me jako obstrukční s cílem poškodit město Jab-
lonec nad Nisou a zejména jablonecké cestující,
kteří se tak stávají rukojmími, což je nefér. 

Statutární město Jablonec nad Nisou ve snaze
zajistit dopravní obslužnost postupuje, a nadále
postupovat bude, dle platných zákonů s důrazem
na zachování kvality a rozsahu dopravních služeb
v Jablonci nad Nisou a na Jablonecku. Věříme, že
se nám to, i přes všechny obstrukční aktivity, po-
daří. 

Jablonec má podezření na kartel
a podniká právní kroky 
Statutární město Jablonec nad Nisou připravuje
právní podání orgánům činným v trestním řízení
a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z prů-
běhu zadávacího řízení na autobusovou dopravu,
jednání konkrétních zájemců a následných okol-
ností při uzavírání smlouvy mimořádným postu-
pem plynou totiž důvodná podezření na existenci
kartelové dohody, resp. spáchání trestního činu
porušení předpisů o pravidlech hospodářské sou-
těže. 

„V krocích tří z dopravců je možné spatřovat ko-
ordinovaný postup a kartelovou dohodu ve formě
tzv. bid riggingu*. Cílem tohoto jednání ve shodě
mělo být dosažení uzavření smlouvy nezodpoví-
dající tržním podmínkám, výhodné pro jednoho
z účastníků této kartelové dohody. Škoda na ve-
řejných prostředcích měla představovat minimál-
ně 20 milionů korun,“ říká JUDr. Miroslav Cák
z advokátní kanceláře AGM partners, která město
v dopravních záležitostech zastupuje. (mh)

* Bid rigging jsou tajné kartelové dohody uzaví-
rané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu
ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch do-
sažení předem dohodnutého cíle. 

■ Vyjádření 
primátora
Jiří Čeřovský: „Cestující nesmí
být rukojmími v konkurenčním
boji dopravních společností!“
Problematika zajištění dopravní ob-
služnosti je velmi složitá. 

„Úkolem města ze zákona je zajistit
veřejnou hromadnou dopravu a o to se
snažíme, samozřejmě při dodržení
všech dalších zákonných povinností,“
říká primátor Jiří Čeřovský. „Bohužel
jsme se v rámci zákonně vypisovaných
výběrových či poptávkových řízení do-
stali do kolotoče námitek a odvolání
a naprosto nechtěně se stali součástí ja-
kéhosi konkurenčního boje mezi do-
pravci, v němž rukojmí jsou jablonečtí
cestující. To je pro mě naprosto nepřija-
telné,“ důrazně se vymezuje Čeřovský.

„Už před prázdninami jsme měli
v souladu se zákonem o veřejných za-
kázkách vybraného dopravce na příš-
tích deset let, bohužel podané námitky
a nedodržení termínů ze strany antimo-
nopolního úřadu k jejich vypořádání
nás přinutili celé složitě připravované
výběrové řízení v srpnu zrušit. Vzhle-
dem k časové tísni jsme byli nuceni po-
stupovat v režimu zákona o veřejných
službách, který nám umožňuje poptáv-
kovým řízením zajistit přepravu cestu-
jících na přechodné období dvou let.
Z prvního poptávkového řízení na kon-
ci září vzešel jediný uchazeč, a to stáva-
jící dopravce, společnost BusLine. Jeho
nabídku zastupitelstvo 8. října zamítlo
a museli jsme celý postup opakovat.
Z další výzvy k podání nabídky na za-
jištění veřejné dopravy na Jablonecku
na dva roky od února 2021 vyšel jako
nejúspěšnější uchazeč firma Umbrella,
s níž jsme po souhlasu zastupitelstva
smlouvu podepsali,“ stručně popisuje
složitý proces primátor a dodává: „Bo-
hužel stále nejsme na konci, nyní stojí-
me před úkolem najít dopravce, který
zajistí veřejnou dopravu na Jablonecku
od roku 2023.“ 

Zajištění veřejné dopravy v Jablonci
a okolních obcích v rámci DSOJ tak bu-
de na programu zastupitelstva ještě
mnohokrát. (mh)

Pozn. red.: Veškeré informace týkající se
veřejné autobusové dopravy naleznete
na webu města v sekci Doprava a ko-
munikace.
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Dopravní situace je na příští
dva roky vyřešená
Po složitých peripetiích si můžeme trochu vydechnout a přinést dobrou
zprávu všem čtenářům i občanům Jablonecka. Autobusy vyjedou! 

V Jablonci budou nasazeny vozy značky Mercedes-Benz
Citaro. Reprofoto www.mercedes-benz-bus.com

Centrum Jablonce je průjezdné
V polovině listopadu byly ukončeny zemní prá-
ce na Anenském náměstí a položen provizorní
asfaltový povrch. „V listopadu byl uveden do
provozu nový vodovodní řad, uzavřeny poslední
výkopy a v týdnu od 16. do 20. listopadu byly
provizorně zaasfaltovány veškeré rýhy v komu-
nikaci. Finální povrch v celé ploše komunikace
město provede příští stavební sezonu,“ říká
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. Od
1. 12. je Anenské náměstí a její přilehlé ulice
plně průjezdné.

Poštovní ulice
V listopadu měla být v lokalitě ulic Poštovní,
Budovatelů a Jehlářská provedena pokládka fi-

nálního povrchu ulice. „Plán se však změnil.
Pokládku finálního povrchu odkládáme na
příští rok, přesto tento úsek ulice upravíme tak,
aby umožnil bezproblémový provoz přes zi-
mu,“ ujistil řidiče náměstek Petr Roubíček. 

Opravy za více jak milion
Do konce listopadu dokončí oddělení správy
komunikací velkoplošné opravy vozovek v uli-
cích Ječná a U Tenisu na Proseči a opravy vyje-
tých kolejí na autobusovém nádraží. Práce si
vyžádají zhruba 1,2 mil. korun. 

Podhorská ulice
Podhorská ulice v Jablonci nad Nisou, která je
součástí silnice I/14, má být do Vánoc znovu pl-

ně průjezdná. Provoz na frekventované komu-
nikaci je omezený už bezmála dva roky kvůli
poškození střední školy řemesel a služeb.
„Konstrukce ze školy v Podhorské má zmizet
do letošních Vánoc, Liberecký kraj připravil je-
jí prodej formou veřejné elektronické aukce,“
řekl Jan Mikulička z Libereckého kraje.

Ulice V Aleji
Do 15. prosince potrvá úplná uzavírka ulice
V Aleji, kde probíhá kompletní rekonstrukce
komunikace, chodníků i veřejného osvětlení.
Ulice se zprovozní pouze dočasně, na jaře se
sem dělníci znovu vrátí, aby celkovou rekon-
strukci dokončili. 

(red)

■ Doprava ve městě 



(9)

jablonecký měsíčník prosinec 2020

Prázdninový provoz a objízdné trasy zrušeny
Od pondělí 30. 11. 2020 se zrušil prázdninový
provoz a omezení na linkách č. 106 a 107 (in-
terval mezi spoji opět 30 minut).

Od pondělí 30. 11. 2020 byly zrušeny objízd-
né trasy linek MHD spojené s uzavírkou křižo-
vatky Poštovní x Budovatelů a části komunika-
ce Budovatelů. Linky jsou opět provozovány po
svých standardních trasách.

Zároveň se ruší veškeré náhradní zastávky,
které byly zřízeny v souvislosti s objízdnými
trasami linek MHD a linka č. 123 autobusové
nádraží – Liberecká.

Nadále nebude zajištěna noční víkendová linka.
Žádáme cestující, aby nenastupovali do auto-

busů bez zakrytých úst a nosu. Zakrytí může
být i provizorní. Pokud nemáte roušku, můžete
použít šálu, šátek či nákrčník.

Změny jízdních řádů od neděle 13. 12. 2020
Z důvodu změny příjezdu vlaků ve večerních
hodinách do Rychnova se upravuje večerní pře-
stupní vazba linek MHD na autobusovém nád-
raží. Místo přestupní vazby ve 22.45 hodin bu-
de nově přestup mezi linkami MHD zajištěn již
ve 22.35 hodin. 

Proto dochází k následujícím úpravám jízd-
ních řádů u těchto linek MHD.

Linka č. 101 z Rychnova – spoje s odjezdem
z Rychnova ve 21.21 a 21.55 hodin jsou zruše-
ny, nahrazeny spojem s odjezdem z Rychnova
ve 21.38 hodin. Tento spoj má příjezd na za-
stávku autobusové nádraží (AN) ve 22.00 hodin.
V pracovní dny zde končí a cestující mají
umožněn bezplatný přestup na linku č. 112
směr Rýnovice s odjezdem ve 22.00 hodin ze
zastávky autobusové nádraží. O víkendu spoj
z Rychnova s odjezdem ve 21.38 hodin bude
jezdit až do zastávky Ostrý Roh.

Linka č. 101 z Janova – místo v 22.20 hodin
pojede již ve 22.10 hodin.

Linka č. 102 z autobusového nádraží – místo
ve 22.19 hodin pojede již ve 22.00 hodin.

Linka č. 102 z Pasek – místo ve 22.30 hodin po-
jede již ve 22.20 hodin.

Linka č. 104 z Lukášova – v pracovní den místo
ve 22.31 hodin pojede již ve 22.21 hodin, o víken-
du místo ve 22.34 hodin pojede již ve 22.23 hodin.

Linka č. 104 z Maxova – v pracovní den místo
ve 23.02 hodin pojede již ve 22.52 hodin, o ví-
kendu místo ve 22.05 a ve 23.02 hodin pojede
již ve 21.56 a ve 22.52 hodin.

Linka č. 108 ze Žižkova Vrchu – místo ve 22.09
hodin pojede již ve 21.50 hodin.

Linka č. 108 z Pasek – místo ve 22.35 hodin po-
jede již ve 22.25 hodin.

Linka č. 112 z autobusového nádraží (směr
Žižkův Vrch) – místo ve 22.45 hodin pojede již
ve 22.35 hodin. Dále z důvodu nízkého vytížení
se ruší spoj s odjezdem ve 22.32 z Ostrého Rohu
do zastávky Kunratice, Mšenská a spoj s odjez-
dem ve 22.50 z Kunratic, Mšenská do zastávky
Rýnovice, křižovatka.

Linka č. 114 z autobusového nádraží – místo
ve 22.45 hodin pojede již ve 22.35 hodin.

Linka č. 114 z Horní Proseče – místo ve 23.00
hodin pojede již ve 22.50 hodin.

Další změny MHD
Linka č. 109 Rýnovice – Mšeno – nádraží Jab-
lonecké Paseky – o víkendu nebude provozová-
na. Nahrazena novými víkendovými spoji linky
č. 141 Liberec – Jablonec. 

Linka č. 115 Rychnov – Jablonec – z důvodu
nízké vytíženosti je zrušen spoj s odjezdem
ve 12.30 hodin z autobusového nádraží
a ve 12.45 hodin z Rychnova.

Provoz MHD v období 
vánočních svátků
Všechna níže uvedená opatření jsou zapraco-
vána v elektronických jízdních řádech na
www.idos.cz, stejně tak v jízdních řádech v mo-
bilu. Aktuální jízdní řády a veškeré informace
k provozu MHD jsou také k dispozici na
www.jabloneckadopravni.cz, ve vývěsních jízd-
ních řádech jsou uvedena omezení jízdy spojů. 

Z kapacitních důvodů nejsou ve všech přípa-
dech ve vývěsních jízdních řádech uvedeny
spoje jedoucí jen v části trasy a mimořádné
spoje.

24. 12. 2020 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 106 a 107. 
Na ostatních linkách nedělní provoz s postup-
ným ukončením provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2020 /pátek/
Nejedou linky č. 106 a 107. 
Bude v provozu linka č. 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec. Linka je vedena
po upravené trase, odjezdy z Pražské: 8.00, 9.30,

11.30, 13.00. Na ostatních linkách od 7.00 hodin
nedělní provoz.

26. 12. 2020 /sobota/ 
a 27. 12. 2020 /neděle/
Nedělní provoz.

28. 12. 2020 /pondělí/ 
–30. 12. 2020 /středa/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách
s těmito odchylkami:
Linka č. 102 – nepojedou spoje s odjezdem
v 15. a 45. minutu z Pasek a v 00 a 30. minutu
z AN (autobusové nádraží).
Linka č. 103 – nepojede spoj v 5.45 z AN
a v 5.52 ze zastávky Na Hutích.
Linka č. 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN do
Rýnovic.
Linka č. 106 – v provozu od 7.30 hodin.
Linka č. 107 – v provozu od 7.30 hodin.
Linka č. 109 – nejede (v úseku Rýnovice –
Paseky je možné využít spoje linky č. 141
Liberec – Jablonec). 
Linka č. 112 – nepojede spoj ve 4.50 ze Žižkova
Vrchu.
Linka č. 113 – nepojede.

Linka č. 115 – provoz pracovního dne v úseku
Rychnov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pasek).
Linka č. 118 – nepojede.
Dále bude v provozu linka č. 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov – Jablonec.

31. 12. 2020 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 105, 110, 113, 115, 118 a 126.
V provozu bude linka č. 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec.
Linka 109 – nejede (v úseku Rýnovice – Paseky
je možné využít spoje linky č. 141 Liberec –
Jablonec).
Na linkách č. 106 a 107 provoz až od 7.30 hodin.
Na ostatních linkách provoz jako v pracovní
den o prázdninách s postupným ukončením
provozu kolem 18.00 hodin.
Dále bude v provozu linka č. 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov – Jablonec.

1. 1. 2021 /pátek/
Nejedou linky č. 106 a 107.
Bude v provozu linka č. 121 Jablonec – Hrabě-
tice – Bedřichov – Jablonec. Na ostatních lin-
kách od 7.00 hodin nedělní provoz.

(lw)

Přes zimu pojedeme ve čtyřech pruzích
Od 21. prosince se provoz na staveništi kři-
žovatky Rádelský mlýn dočasně vrátí do
čtyř jízdních pruhů. V polovině listopadu
začalo ŘSD s pokládkou živičných vrstev
a 20. prosince by měl být uveden do provozu
nový jízdní pás ve směru Liberec–Turnov.

„Stavbaři na staveništi křižovatky Rádelský
mlýn mezi Libercem a Turnovem od 16. listo-
padu asfaltují nový jízdní pás od Liberce.
Hotovo má být do 20. prosince, kdy začne zim-
ní přestávka a provoz se vrátí dočasně do čtyř
pruhů,“ píše se ve zprávě o průběhu stavby, kte-
rou zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic. Už ho-
tová první část mostovky odvede dopravu ve
směru z Liberce na Jablonec nad Nisou.
Dokončená je také poslední opěrná zeď ve smě-
ru na Turnov, díky které je připraven jízdní pás
k pokládce povrchů. 

Od 21. prosince by se měl provoz na frekven-
tované křižovatce vrátit zpět do dvou jízdních
pruhů v obou směrech. Stavební práce začnou
znovu od 14. února příštího roku. Do té doby,

pokud budou vhodné klimatické podmínky,
budou stavbaři pracovat na větvích křižovatky,
a to zvláště ve směru na Rychnov. Sjezd na
Jablonec na silnici I/65 bude i nadále uzavřený. 

Liberecký kraj rozhodl o omezení neoficiál-
ních objízdných tras, která platí od 18. listopa-
du. Řidiči tak nesmí vjíždět na silnici III. třídy
mezi Radoňovicemi a Pelíkovicemi, silnice
z Jeřmanic do Milířů je nově jednosměrná. 

Přestavba křižovatky Rádelský mlýn, která
vznikla v 70. letech minulého století, začala
v březnu, hotovo má být do konce příštího roku,
předpokládané náklady jsou vyčíslené na 401
milionů korun. Hlavním cílem přestavby je
zvýšit bezpečnost a odbourat úrovňové křížení,
jež bylo příčinou dopravních nehod. Z nynější
dvouúrovňové se stane třípatrová mimoúrov-
ňová křižovatka. 

(red)

Foto Graphis

Městská hromadná doprava
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Odpadová agenda se přesune do radnice
Na konci loňského roku vypověděl Jablonec
nad Nisou smlouvu o zajištění odpadového
hospodářství se společností Severočeské komu-
nální služby, s. r. o. Kromě svozu odpadu spo-
lečnost zajišťovala také smlouvy na popelni-
ce a vybírala platby od občanů. To se od no-
vého roku změní. Jak? Na to jsme se zeptali
ekonomického náměstka Milana Kouřila. 

Jak to bylo s platbou za svoz odpadu v Jab-
lonci dosud?
Na základě mandátní smlouvy SKS pro Jablo-
nec uzavírala dílčí smlouvy a vybírala platby
od fyzických osob za sběr, svoz, třídění, využí-
vání a zneškodňování komunálního odpadu.
Vedla evidenci platících i dlužníků. Město za
administrativu platilo společnosti SKS ročně

něco přes milion korun. Tím, že jsme smlouvu
na konci loňského roku vypověděli, přejde no-
vě od ledna 2021 celá agenda na město. 

Co to bude znamenat pro občany?
Pro naprostou většinu se nic nemění a stávající
smlouvy na popelnice zůstávají v platnosti. Pouze
v případě, že si někdo bude chtít nově objednat
popelnici, nepůjde do SKS, jako tomu bylo do-
posud, ale na nové pracovišti v budově radnice,
konkrétně bude kancelář přístupná přímo z ulice
Kamenné. Zde budou moci občané vyřídit i dal-
ší záležitosti spojené se sběrem a svozem odpa-
du, například změny a rušení smluv, platby
apod. 

Proč město smlouvu se společností SKS vy-
povědělo?
Jedním z důvodů byla příprava nového zákona
o odpadech, který by měl být účinný od roku
2021. Podle něj se bude muset systém plateb
změnit, současný způsob platný v Jablonci bu-
de možné používat ještě přechodně do konce
roku 2021. Od roku 2022 bude nutné zavést
místní poplatek za odpady. 

(jn)
Foto archiv MMJN

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 odpoledne bu-
dou na několika místech v Jablonci nad
Nisou přistaveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany, atd.

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů
nepatří: stavební suť, komunální odpad, který
patří do klasické popelnice, využitelné složky
komunálního odpadu, které patří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elek-
trospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad
(listí, tráva a větve), odpad z podnikatelské čin-
nosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul. v Ko-
koníně, Belgická ul., Želivského ul.). 

„Podmínkou je uzavřená smlouva na odvoz
a zneškodnění směsného komunálního odpa-
du,“ upozorňuje Barbora Šnytrová u z oddělení
správy veřejné zeleně.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu 10. 12. 2020
1. Antala Staška (nad přejezdem)
2. B. Němcové (naproti domu č. 30)
3. 1. máje × Hluboká
4. J. Hory (u parkoviště)
5. Mládí (pod Policií)
6. F. L. Čelakovského × U Hřiště

7. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
8. U Zahrádek × Vedlejší
9. Na Úbočí (u domu č. 17)

10. Polní (u garáží)
11. Na Roli × Polní
12. Stará Osada
13. Prosečská (za hasičárnou)
14. Na Kopci × Panenská
15. Na Výšině (u garáží)
16. Nová Pasířská × U Balvanu
17. Pivovarská (u kontejnerů)
18. Pod Hájem (u kontejnerů)
19. U Zastávky
20. Vysoká (u pošty)
21. Zlatá (u hřiště)
22. Erbenova (u domu č. 17)
23. Na Vršku (u domu č. 16)
24. Vrchlického sady 

■ Ambulantní svoz velkoobjemového odpadu 

Vedoucí oddělení stavebního úřadu
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici – ve-
doucí oddělení stavebního úřadu na odboru
stavebním 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
znalosti postupů podle správního řádu; praxe
minimálně 2 roky ve správním orgánu vykoná-
vajícím 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;
flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpověd-
nost; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz – minimálně
skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně
velkého pracovního kolektivu, který zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavební-
ho 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 vlastnic-
kého práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňo-
vací 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 11. prosince 2020 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

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

Kvalifikační předpoklady: ukončené vysoko-
školské vzdělání minimálně bakalářské, nejlépe

právního či technického zaměření (příp. ukon-
čení nejpozději k 31. 12. 2022) nebo dle § 112
zák. 250/2016 Sb. střední vzdělání s maturitní
zkouškou a k tomu min. 8 let praxe při projed-
návání a rozhodování o přestupcích a věk min.
48 let; znalost správního řádu, profesní zkuše-
nosti související s danou problematikou či
dosavadní praxe výhodou; komunikační schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost
jednat s lidmi; flexibilita, samostatnost, odpo-
vědnost; uživatelská znalost práce 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 11. prosince 2020 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

■ Personální inzerce
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Týden na dopisy
pro Ježíška
Pod vánočním stromem na Míro-
vém náměstí hledají děti vždy
v den jeho rozsvícení schránku na
Ježíškovu poštu. „Ta bude pod
stromem i letos. Ale narozdíl od
předešlých let, bude tam ne jeden
den, ale hned celý týden,“ upřes-
ňuje Lucie Kocourková z oddělení
kultury a sportu. Dopis adresova-
ný Ježíškovi a opatřený čitelnou
zpáteční adresu tak mohou děti
vhazovat do schránky pod stromem
přesně od neděle 29. listopadu do
neděle 6. prosince. „Zpáteční adre-
sa na dopise je důležitá proto, aby
mohl Ježíšek dětem odpovědět,“
doplňuje Kocourková. 

Výstava v Městské 
galerii MY odložena
V Jabloneckém měsíčníku ohláše-
ná vánoční výstava v Městské ga-

lerii MY se s ohledem na celospo-
lečenské restrikce odkládá na po-
zdější termín. Po znovuotevření
bude v galerii pokračovat přeruše-
ná výstava k výročí jablonecké
uměleckoprůmyslové školy.

V Kokoníně mají 
modernější školu
Od září slouží v Rychnovské ulici
moderní přístavba základní školy.
Tedy sloužila by, pokud by neplati-
la epidemiologická opatření. Nová
část školy vznikla v rámci projek-
tu Modernizace ZŠ Jablonec nad
Nisou – Kokonín, který se dotkl ta-
ké budovy v ulici Janáčkova. Dílo
za téměř 41 milionů korun se
mohlo realizovat díky evropským
a státním dotacím. 

Základní školu v Kokoníně tvoří
tři pracoviště, z nich dvě byla za-
hrnutá do projektu z Integrova-
ného plánu rozvoje území Liberec
a Jablonec nad Nisou (IPRÚ) Mo-
dernizace ZŠ Jablonec nad Nisou –

Kokonín. Jde o budovy v ulicích
Rychnovská – tzv. lístečková, a Ja-
náčkova na Vrkoslavicích. Posky-
tovatelem dotace je Ministerstvo
pro místní rozvoj, celkové náklady
dotačního projektu činí téměř 41
mil. Kč, z toho přidělená dotace
EU + ČR je celkem 20,6 mil. Kč. 

Projekt s dotační podporu EU
a ČR se začal realizovat nejprve
v Rychnovské ulici, kde nastoupili
stavbaři už v roce 2019, Janáčkova
si musela na realizaci počkat do
letošního roku. 

„V roce 2019, bohužel, žádný u-
chazeč nepodal nabídku do výbě-
rového řízení,“ vysvětluje roční
odklad Iveta Habadová, vedoucí
oddělení dotací.

(jn)

Projekt je spoulufinancován z EU z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) a je v souladu s Integ-
rovaným plánem rozvoje území (IPRÚ)
Liberec – Jablonec nad Nisou.

Do Jablonce zavítala historická tramvaj Gotha
Ve sváteční den 17. listopadu se
v Jablonci nad Nisou poprvé
představila veřejnosti zajímavá
historická tramvaj Gotha T2-62,
kterou zrenovoval a zprovoznil
Boveraclub Liberec. První ofi-
ciální jízdu historické tramvaje
na trati z Liberce do Jablonce
bylo zároveň možné poprvé živě
sledovat díky virtuálnímu video-
přenosu na facebooku Bovera-
clubu. Na virtuální jízdu si šlo
na e-shopu Boveraclubu www.
boveraclub-fanshop.cz zakoupit
i pamětní jízdenku a podpořit
tak záchranu a provoz historic-
kých tramvají, o které dobrovol-
níci z Boveraclubu pečují.
Tramvaj Gotha T2-62 č. 145
z roku 1964, vyrobená v teh-
dejším východním Německu ve vagónce města Gotha, je připomínkou málo známé etapy výroby
těchto vozidel také v pražské ČKD v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci a tehdejšího proce-
su centralizace a usměrňování výroby, když výroba tramvají pro celý východní blok byla doménou
tehdejší Československé socialistické republiky. Tramvaje typu T2-62 byly vyráběny v letech 1962
až 1965, ale do pravidelného provozu se k nám nedostaly. Foto Jindřich Berounský

Pietní akt u památníku Bojovníků za
svobodu a obětem bezpráví proběhl
17. 11. Květinu k pomníku položili pri-
mátor Jiří Čeřovský, náměstci Petr
Roubíček, David Mánek a Milan Kouřil
a pověřený ředitel MP Jablonec Michal
Švarc. Foto Martin Kubišta

Položením květin k památníkům na
Vrkoslavicích a v Jabloneckých Pase-
kách, připomínajících padlé v 1. světo-
vé válce, Jablonec nad Nisou vzpo-
mněl Den válečných veteránů. Ten je
stanovený na 11. listopadu. Foto Jana
Matěchová

Po nucené sportovní pandemické pau-
ze se jako první rozběhly profesionální
soutěže. V pátek 20. 11. v regionálním
fotbalovém derby Fortuna : liga na ze-
leném pažitu u Nisy, porazil po pěk-
ném výkonu FK Jablonec tým FC Slo-
van Liberec 3:1. Foto Michal Vele

Jubileum
Hana Doušová slaví 100 let
Rodačka z Rychnova nad Kněž-
nou, která přežila věznění v Te-
rezíně, našla po druhé světové
válce nový domov v našem Jab-
lonci. Významného jubilea se
Hana Dobešová dožívá s úsmě-
vem a v plném duševním zdraví.
Za všechny gratulanty jí přejí
hodně zdraví vnučky Petra a Soňa.

Diamantové svatby
Ve čtvrtek 10. prosince oslaví krás-
ných a neuvěřitelných 60 let spo-
lečného života manželé Marie
a Miroslav Kasíkovi. Byla to léta
radostí a občas i starostí, ale vždy
plná lásky a vzájemné podpory.
Gratulujeme a moc vám za všech-
no děkujeme. Přejeme vám hodně
zdraví a těšíme se na ještě spous-
tu krásných společných chvil.
Dcera Zuzka s rodinou.

V předvánočním čase 22. prosince
oslaví diamantovou svatbu man-
želé Františka a Jozef Jaškovi
z Jablonce nad Nisou. Synové Petr
a Pavel, vnoučata Petra, Eva, Mar-
tina, Vojtěch a Štěpán i pravnou-
čata Jonáš, Kryštof a Eduard jim
do dalších let společného života
přejí hodně zdraví, štěstí, pohody,
spokojenosti a lásky.

Františka a Jozef Jaškovi

Marie a Miroslav Kasíkovi
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Už teď je třeba přemýšlet o dalším zajištění
dopravy
Zastupitelé jednali o způsobu, jak zajistit doprav-
ní obslužnost města a okolí od února 2023. Ten by
měla vyhodnotit analýza, porovnávající tři mož-
nosti, kterou má primátor předložit zastupitelům
nejpozději do konce března 2021. 

„Analýza by měla vyhodnotit efektivnost a hospo-
dárnost jednotlivých možností, porovná ekonomické
parametry zajištění služby společnosti Jablonecká
dopravní, a. s., versus externí dodavatel,“ komentuje
primátor Jiří Čeřovský. Ten konstatuje, že během
jednání zastupitelstva 5. listopadu učinil další nabíd-
ku na zajištění dopravy od roku 2023 také primátor
sousedního Liberce Jaroslav Zámečník. „Ta je zají-
mavá z hlediska možné nižší ceny dopravního výko-
nu, ale i z hlediska koordinace a zefektivnění veřej-
né dopravy v širším území obou měst a jejich okolí.
Zkušenosti z roku 2020 související s dopady pande-
mie COVID-19, kdy počty cestujících značně kolísa-
ly, ukazují, že vnitřní dopravce může operativně
upravovat požadavky na zajištění dopravy,“ doplňu-
je primátor. 

Provozní saldo města je nejlepší od roku 2015
Ekonomický náměstek Milan Kouřil předložil za-
stupitelům plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku
2020. Provozní saldo činí téměř 202 milionů ko-
run, což je nejlepší výsledek za posledních šest let.

Za období 1–9/2020 dosahují celkové příjmy
810 mil. Kč a celkové výdaje odpovídají částce téměř
727 mil. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 82,9 mil. Kč.
„I přes pokles daňových příjmů jsou finance města
v dobré kondici a hospodaření se daří držet na velmi
dobré úrovni,“ říká Milan Kouřil. 

Protiepidemická opatření státu se projevila na pro-
padu daňových příjmů do rozpočtu města, za sledo-
vané období se propadly o více jak 40 mil. korun
oproti stejnému období loni. Daň z nemovitosti
vzrostla o 315 tis. Kč. „Propad daňových příjmů kom-
penzoval jednorázový nenávratný příspěvek Minis-
terstva financí ve výši 57,2 mil. korun,“ dodává ná-
městek Kouřil. 

Nová retenční nádrž s přispěním dotačních peněz 
Součástí projektu II. etapy dešťové kanalizace
v centru Jablonce je také nová retenční nádrž, při-
čemž náklady na její vybudování jsou odhadnuté
na 19,5 mil. korun. 

Město podá žádost o dotaci do výzvy Ministerstva
životního prostředí, v případě úspěchu by mohlo zís-
kat dotaci ve výši 85 % ze způsobilých výdajů. Nádrž
by se měla stavět od dubna do září roku 2022.

„Cílem projektu II. etapy dešťové kanalizace v uli-
cích Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí je odklo-
nit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část

z nich dočasně zadržet v retenční nádrži a následně
bezpečně odvést do Lužické Nisy,“ vysvětluje ná-
městek pro rozvoj Petr Roubíček. Retenční nádrž do-
plňuje sedimentační prostor pro předčištění vod
a další, ve kterém se bude akumulovat voda pro zpět-
né využití. 

Necelých devět milionů jde na sociální služby
Na dotační program na podporu registrovaných
sociálních služeb je v městském rozpočtu rezervo-
váno 8,6 milionu korun. 

„Administrátorem žádostí je oddělení sociálních
služeb, žádosti bude přijímat od 4. do 18. ledna na
předepsaném formuláři,“ říká náměstek primátora
pro oblast sociální David Mánek. Žádosti je možné
podat datovou schránkou nejpozději do 18. 1. 2021
do 17 hodin (ID datové schránky: wufbr2a) nebo e-
mailem se zaručeným elektronickým podpisem na
adresu epodatelna@mestojablonec.cz.

Kamerový systém rychle stárne, je třeba jej
modernizovat
Kamerový systém je v provozu od roku 2011. Má
43 kamerových bodů, z nichž většina je v provozu
stejně dlouhou dobu. Proto se Jablonec rozhodl
pro postupnou modernizaci, přičemž nejprve se
dotkne strategického bodu na autobusovém ná-
draží. Výměna zastaralé kamery za moderní vyjde
na 97 tis. korun. 

„Město si nechalo zpracovat technický audit kame-
rového systému, který prokázal, že po devíti letech
intenzivního používání je většina kamer morálně
i technicky zastaralých. Plán modernizace pak zo-
hlední u měněných kamer aktuální požadavky na
citlivost, rozlišení a další funkcionality kamer, hlav-
ně na vybavení videoanalytickými nástroji ke zkva-
litnění práce obsluhy na dispečinku městské poli-
cie,“ říká jablonecký primátor Jiří Čeřovslý. 

Hasiči v Jabloneckých Pasekách budou mít
nový automobil
Zastupitelé odsouhlasili nákup nového automobi-
lu pro dobrovolné hasiče z Jabloneckých Pasek za
1,3 mil. korun. Na nákup vozu získalo město dota-
ce z výzvy Ministerstva vnitra i od Libereckého
kraje. 

Jablonec požádal o dotaci na nákup vozu z progra-
mu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020.
„Jelikož ministerstvo dotaci ve výši 450 tisíc korun
potvrdilo, zařadil Liberecký kraj nákup vozu mezi
dotace z vlastního rozpočtu a Jablonec podpořil dal-
šími 300 tisíci korunami. Podíl města tak činí zhruba
550 tisíc korun,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí
oddělení dotací, s tím, že nákup nového vozu vychá-
zí ze zákonné povinnosti obce udržovat akceschop-
nost jednotek sboru dobrovolných hasičů. (jn)

■ Krátce

Zábavná pyrotechnika 
je zakázaná
Novou obecně závaznou vyhlášku
(OZV) má statutární město Jablonec
nad Nisou. Schválili ji zastupitelé
a jejím cílem je účinná regulace
používání zábavní pyrotechniky
a lampionů štěstí na území města
Jablonec nad Nisou. Podobná vy-
hláška ve městě dosud chyběla.

„Nově tak OZV o regulaci zábavní
pyrotechniky a lampionů štěstí za-
kazuje použití zábavní pyrotechniky
s výjimkou silvestrovské noci v čase
od 18 hodin do 2 hodin ráno na
Nový rok. Další výjimky může udě-
lit rada města pro předem ohlášené
akce v případě, že podle ní nebude
narušen veřejný pořádek ve městě,“
vysvětluje autorka vyhlášky, zastu-
pitelka Michaela Tejmlová. 

Vyhláška zakazuje celoročně i vy-
pouštění tzv. lampionů štěstí, které
sice nepatří do pyrotechnických vý-
robků, jsou však častým původcem
požárů. 

Nová obecně závazná vyhláška
vznikla na základě návrhu zastupi-
telky Michaely Tejmlové. Důvodem
jejího návrhu je fakt, že zábavní py-
rotechnika škodí lidem i zvířatům,
a to nadměrným hlukem i nečeka-
ným světlem. 

„Následky špatně snáší především
malé děti, senioři a citlivější lidé,
u divokých i domácích zvířat včetně
ptáků dochází v důsledku stresu
často k jejich úhynu,“ tvrdí Tejmlo-
vá a pokračuje: „Po explozi pyro-
techniky zůstávají vyšší koncentra-
ce oxidu uhličitého, oxidů síry i du-
síku a také těžké kovy, které mohou
být zdrojem zdravotních potíží.
Navíc při laickém zacházení se zá-
bavní pyrotechnikou hrozí nebezpe-
čí požárů a zranění, nezřídka končí
škodami na majetku i zdraví, bohu-
žel někdy i s trvalými následky.“

K systémové podpoře patří
i dary
Statutární město rozhodlo o indivi-
duální finanční podpoře v celkové
výši 45 tisíc korun několika naděj-
ným mladým reprezentantům měs-
ta i České republiky v individuál-
ních sportech. 

Podpora cílí na jejich přípravu
k účasti na mezinárodních soutě-
žích. Děje se tak na základě progra-
mového záměru koalice nerozlišo-
vat mezi masově provozovanými
sporty, jakými jsou v regionu fotbal,
hokej, běžecké lyžařské disciplíny,
a sporty individuální. 

„Se záměrem systému podpory
vrcholového i rekreačního sportu
v Jablonci jsme už na počátku vstu-
povali do jednání s našimi koaliční-
mi partnery. Je zřejmé, že při pest-
rosti sportovních odvětví nedokážeme
uplatnit jeden unifikovaný systém
dotací, ale že dobrou vůli podporo-
vat jablonecké sportovce musíme
projevit i přijímáním a schvalová-
ním individuálních žádostí o finanč-
ní dary,“ říká náměstek pro oblast
humanitní David Mánek. 

(jn)

Zastupitelé i radní musí před jednáním projít testováním na COVID-19. Foto Petr Vitvar
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Do komunální politiky jsem vstoupil asi ze dvou
popudů. Tím prvním byla motivace a možnost
lépe prosazovat myšlenky, které mám nejen
v oblasti školství. Jednoduše jako ředitel školy
jsem cítil v tomto omezené možnosti. Druhým
důvodem byl tým lidí, který se tvořil kolem mě
a Milana Kroupy, ten mi dával velkou motivaci
a podporu, že můžeme v Jablonci věci posouvat
kupředu.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Vzhledem k tomu, že oblast humanitní a sociál-
ní je velmi obsáhlá, tak nelze zmínit jen jedno
téma. Nejblíže mám stále ke školství, které
v Jablonci má velmi slušnou úroveň, ale potře-
buje se dále rozvíjet, proto nyní pracujeme na-
př. na podpoře technického vzdělávání a také
zlepšování prostředí škol. Dále se věnuji skupi-
ně seniorů, kteří si pozornost zaslouží a je tře-
ba hledat cesty jejich zapojení do života města.
A mimo to je nyní velkým tématem kultura
v Jablonci a její transformace, se kterou z části
souvisí i případné úvahy o návštěvnickém cent-
ru a podpoře cestovního ruchu u nás. 

Nezmínil jste sport, jaký k němu máte vztah?
Sport k mému životu neodmyslitelně patří. Nej-
raději mám fotbal, hrál jsem ho od šesti do
18 let. Prošel jsem si všemi kategoriemi v FK
Jablonec, kde jsem si zahrál v nejvyšších mlá-
dežnických a dorosteneckých soutěžích. Fotbal
naplňoval můj volný čas, měl jsem ambice být
úspěšný a zahrát si aspoň ligu. To se mi, bohu-
žel, nepovedlo. V 18 letech přišla rána z čistého
nebe. Lékař mi doporučil, abych ze zdravotních
důvodů přestal. Přestože jsem měl slušné před-
poklady hrát dobrý fotbal, tak dnes nelituji,
protože životní cesta mi ukázala jiný směr.
Fotbal si zahraji rekreačně, rád se podívám na
kvalitní utkání v televizi nebo na stadionu. 

Který z trenérů vám byl nejbližší?
Nejoblíbenější byl Václav Kopal, toho jsem měl
rád, dal mi nejvíce po sportovní i lidské stránce.

Vydal jste se trenérskou cestou? 
Udělal jsem si A-licenci, devět let trénoval děti
od přípravky po žáky. Ale poté jsem se rozhodl
skončit, neboť jsem se v osobní rovině rozchá-

zel s koncepcí mládežnického úseku. Moje filo-
zofie z hlediska výchovy mladých hráčů je jiná,
blíží se filozofii výchovy zahraničních fotbalo-
vých akademií. Dospělé jsem trénovat nechtěl,
jsem ještě mladý a neumím se srovnat s obtíže-
mi tréninku v nižších soutěžích, kde hráči pra-
cují a na trénink chodí ve svém volném čase,
a proto není příliš možné systematicky praco-
vat na jejich rozvoji.

Jste pedagog, proč jste si vybral toto povolání?
Tatínek byl hodinář a s maminkou od roku 1992
podnikali v tomto oboru. Přesto nás rodiče ne-
chali, abychom si se sestrou povolání vybrali
sami. Rozhodnutí tak bylo na nás. Zatímco sest-
ra se vydala dráhou mého otce, já se rozhodl
pro kariéru pedagoga. Aniž jsem věděl, že s fot-
balem musím skončit, vybral jsem si maturitní
předměty, které jsem využil pro příjímací
zkoušky na vysoké školy. Dvě ze tří vybraných
byly pedagogické fakulty a já si zvolil „TULku“,
aprobaci chemie – zeměpis. I když mi někteří
nevěřili, že budu pracovat ve školství, přesvěd-
čil jsem je o opaku. Jsem typ, který, když se vy-
dá na nějakou cestu, musí po ní nějakou dobu
jít. A já se vydal cestou školství a vzdělávání bu-
doucích generací. Ještě za studií jsem učil na
ZŠ Pasířská a Mozartova, poté jsem nastoupil
na ZŠ Pasířská a v roce 2011 jsem se vydal do
Josefova Dolu, kde jsem se stal ředitelem ma-
teřské a základní školy.

Jaké byly začátky za katedrou?
Krásné. Ředitelem byl tehdy Rudolf Rozmahel,
který mně byl lidsky velmi blízký a přesvědčil
mě, abych šel do školy k němu, i když jsem mohl
zůstat na Mozartovce. Byly to krásné roky,
i když škola v tu dobu měla situaci složitější dí-
ky pohledu na mladé hokejisty. To pro mě však
nebyl problém, vztah učitele a dětí je o vzájem-
ném respektu a ten se nám vždy podařilo najít.
Nevadí mi žádné typy dětí, ale možná mám rád
právě ty „živější“, které jsou nabité energií, již
umí předat i ostatním. 

V roce 2011 jste se stal nejmladším ředitelem
MŠ a ZŠ na Jablonecku, jak moc náročná to
byla role?
K přihlášce na ředitele do Josefa Dolu mě ved-
ly dva důvody. První: Ještě před tím, než byl vy-

hlášen konkurz, jsem chtěl z Pasířské odejít.
Vyměnil se ředitel, což mé rozhodnutí podpoři-
lo. Také nejsem ten, který vydrží 30 let na jed-
nom místě. Musím se posouvat. Druhý: Hlavní
impulz byla touha zjistit, jak to chodí jinde,
a role ředitele, byť na venkovské škole, byla vý-
zva. Mluvil jsem o tom s rodiči, kteří mě v mém
rozhodnutí podpořili. Jel jsem se do školy podí-
vat. Starosta mě informoval o situaci, která ne-
byla příznivá. Ve škole bylo málo dětí, hrozilo,
že ji zavřou, ale dostal jsem záruky, že to sta-
rosta nedopustí. Přesvědčil mě, přihlásil jsem
se a mezi sedmi uchazeči konkurz vyhrál. Stal
jsem se ředitelem MŠ a ZŠ, což bylo pro mě no-
vé spojení dvou druhů škol. Byla to motivace,
určitě i výzva. Myslím, že jsem svoji roli splnil.
Vždy se do Josefova Dolu budu rád vracet, je to
krásná obec se skvělými lidmi, která doplatila
na úmrtí sklářství v regionu. 

Po volbách jste odešel, nelitujete?
Je to další etapa v životě, po které kráčím, a svoji
práci chci dělat stejně dobře, jako tu ve školství.

Práce na magistrátu obnáší mimo jiné i pl-
nění společenských povinností. Máte čas na
rodinu a koníčky?
Člověk musí svůj čas sladit. Současná doba
nám v tomto ohledu přináší více volného času.
Je to doba, kdy je omezeno setkávání, což mně
osobně velmi chybí, neboť lidé, které potkávám,
mě nabíjí. Rád se s nimi vidím, povídám, vní-
mám jejich radost i starost. Díky absenci spole-
čenských povinností mám více času, který mo-
hu trávit s manželkou Míšou a synem Patrikem.
Rodina je pro mě to nejdůležitější, co mám,
a není to pouze fráze. Rodina není jen doplněk,
je to smysl mého života, každodenní radost. Co
se týče koníčku, o sportu byla řeč, sport je koníč-
kem snad každého Jablonečena. Kromě toho
rád píšu, články – komentáře. Rád formuluji
myšlenky do vět, to mě baví a naplňuje. 

Jaký je David Mánek?
To není úplně snadná otázka a spíše by ji měli
zodpovědět ti, co mě znají. Ale pokud se mám
popsat sám, tak mě charakterizuje upřímnost,
vřelost a vysoká míra empatie. 

Jiří Endler

David Mánek
Mám rád, když se věci posouvají kupředu

■ David Mánek 
Narozen roku 1983, absolvent Gymnázia
Dr. Randy a TU Liberec. Vyučoval na ZŠ
Pasířská v Jablonci n. N., od roku 2011 byl
ředitelem ZŠ a MŠ v Josefově Dole. Držitel
trenérské fotbalové UEFA A-licence. Je že-
natý, s manželkou Míšou mají syna Patri-
ka. Od roku 2018 člen zastupitelstva měs-
ta jako nezávislý kandidát za ANO 2011.
Zastává post náměstka pro odbory huma-
nitní a sociální a je statutárním zástupcem
primátora.

■ Představujeme zastupitele města

Výlet v rámci projektu Jablonecký škrpál 2019, foto Radka Baloghová

Foto archiv Davida Mánka
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Online vysílání v předvánoční době
Letošní rok je vše jinak. Svět zachvátila ne-
poznaná nákaza, která nás uzavřela do do-
movů a budí v nás neklid. Rozdělila rodiny
i přátele. 

Přesto, nebo možná právě proto toužíme po vá-
noční pohodě, klidu, rodinné vzájemnosti a lid-
ské pospolitosti. Chybět budou tradiční městská
setkání u vánočního stromu, u Primátorského
svařáku i na vánočních trzích. 

„A protože to vše bude chybět i nám, rozhod-
li jsme se s Jablonečany setkat alespoň na dál-
ku a prostřednictvím monitorů jejich počítačů
vstoupit do jejich domovů,“ říká náměstek pri-
mátora David Mánek. 

Město tak přichystalo sérii přímých přenosů,
které nazvalo JABLONECKÝ ADVENT online.
Od 27. listopadu budete moci sledovat doma

v přímém přenosu koncerty z kostela Povýšení
sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové, které ma-
jí jednoho společného jmenovatele – naladit po-
sluchače na vánoční vlnu. 

Advent nabídne pestrý program
„Prvním vánočním zastavením bude v pátek
27. listopadu stream koncertu kapely FLASTR,
která hraje převážně bluegrass, ale v rámci to-
hoto adventní vystoupení zahraje i gospely. Ve
čtvrtek 3. prosince se připojíme k Muzeu skla
a bižuterie, s nímž se podílíme na pořádání
koncertu v unikátním skleněném krystalu, kde
díky Ondřeji Rumlovi zazní písně a šansony
např. od Hapky a Horáčka, či Petera Gabriela.
O den později, 4. 12., můžete sledovat vystoupe-
ní dvojnásobného držitele ceny Thálie, zpěváka
a muzikálového herce Jana Kříže v doprovodu
piana a saxofonu. V pátek 11. prosince zpříjem-
ní podvečer všem posluchačům komorním vy-
stoupením Rychnovské trio a těsně před Vánoci,
v pátek 18. prosince, budou v kostele znít Lido-
vé Vánoce se souborem Nisanka. Všechny pře-
nosy začnou v 17 hodin a budou trvat hodinu,“
jmenuje jednotlivé pořady Lucie Kocourková
z oddělení kultury a sportu. 

Pro nejmenší Jablonečany v mateřských ško-
lách odehraje formou streamu Naivní divadlo
Liberec dvě loutková představení pohádek Tři
přadleny a Jak chodil Kuba za Markytou, a to
11. 12. od 9.30 hod. 

Rozsvícení v přímém přenosu
Advent v Jablonci nad Nisou začíná vždy roz-
svěcením vánočního stromu na Mírovém ná-
městí. „Ten na náměstí samozřejmě bude, ale
kvůli platným nařízením vlády nemůžeme po-
řádat tradiční rozsvícení, při kterém je náměstí
vždy úplně plné. Proto strom také rozsvítíme
online,“ říká primátor Jiří Čeřovský a dodává:
„Žádám vás všechny, sledujte rozsvícení z po-
hodlí svého domova.“ Kdo tak bude chtít být
u toho, až se v neděli 29. listopadu rozsvítí
strom i radnice, stačí, když si zapne před 18.
hodinou počítač a bude sledovat stránku FB
Jablonec nad Nisou oficiální. 

A protože je ze stejného důvodu zrušený také
Novoroční koncert v městském divadle, po-
zdraví primátor Čeřovský Jablonečany 1. ledna
2021 taktéž z online prostoru. (jn)

Výstavy i skleněná plastika v muzejním parku 
I přes nucené uzavření připravilo Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na zá-
věr letošního roku zajímavé projekty. Do
svého třetího dějství vstupuje Mezinárodní
trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. To
zahájilo dvě nové výstavy, vyhlásilo oceněné
kolekce z letní přehlídky současného de-
signu a v muzejním parku odhalilo unikát-
ní skleněnou plastiku výtvarníka Mariana
Karla. 

Dvě nové výstavy ukončí projekt Mezinárod-
ního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. „Ta
větší z nich se jmenuje DESIGNOVÁ 10° a ma-
puje deset let systematického muzejního sbírá-
ní současného českého i zahraničního užitko-
vého skla, bižuterie a šperku. Je symbolickým
poděkováním všem, kteří muzeu za toto období
své výrobky darovali nebo za symbolickou ce-
nu přenechali. Jen díky nim dnes spravujeme
nejkomplexnější kolekci designu skla a bižu-
terie v České republice,“ řekl hlavní kurátor

muzea Petr Nový. Druhá z výstav nazvaná RE-
FLEXE představuje v muzejním krystalu deset
zajímavých sklářských umělců tří generací
z různých koutů světa tvořících v České repub-
lice. Zastoupeni jsou tvůrci z Evropy, Asie a Se-
verní Ameriky.

Vernisáže obou výstav měly proběhnout 19.
listopadu, současně s vyhlášením kolekcí oce-

něných z letní výstavy Trendy.Design.Produkce.
„Mezi kolekce zúčastněných 80 firem a studií
z 8 zemí bylo rozděleno 18 medailí, z nichž část
udělila mezinárodní komise a druhou partneři
akce a veřejnost, která mohla po celou dobu vý-
stavy hlasovat přímo v sálech,“ uvedla ředitelka
muzea Milada Valečková. Vzhledem k pande-
mické situaci si výstavy i přehled oceněných
zatím lze prohlédnout virtuálně, na webu i so-
ciálních sítích jabloneckého muzea.

Výjimečnou událostí bylo taktéž 19. listopadu
odhalení unikátní skleněné plastiky světozná-
mého výtvarníka Mariana Karla. Byla vytvoře-
na „na míru“ do muzejního parku tak, aby ak-
tivně komunikovala s muzejní přístavbou.
„Vážím si toho, že mě muzeum s nevšední na-
bídkou oslovilo. V Jablonci jsem jako student
strávil čtyři krásné roky a tuto výzvu jsem
i proto velice rád přijal,“ řekl autor.

Virtuální prohlídky výstav: https://www.msb-
jablonec.cz/virtualni-muzeum /mv

(mv)

Kulturní dotazník můžete vyplnit na webu
Jaké je v Jablonci prostředí pro kulturu?
Přívětivé nebo ne? Kolik tady pracuje uměl-
ců či organizátorů kulturních akcí? Město
Jablonec nad Nisou se rozhodlo zaktualizo-
vat údaje a připravilo dotazník pro všechny,
kteří se podílejí na realizaci kulturních aktivit.

„Jeho vyplnění zabere 15 minut, ale nám velmi
pomůže zmapovat současnou situaci,“ říká
Lucie Kocourková z oddělení kultury a sportu
jabloneckého magistrátu. Momentální situace
v kultuře není radostná, pro některé profese se
stává již přímo ohrožující. „Pokusme se tuto vy-
nucenou pauzu v práci využít k tomu, abychom
společně vylepšili kulturní prostředí ve městě,
a to na základě vašich názorů,“ vyzývá Kocour-
ková. 

V připraveném dotazníku vyplní kulturní sub-
jekt či umělec základní informace a připojí svůj
názor na kulturní prostředí či dění v Jablonci.
Na základě takto získaných dat se nejprve zak-

tualizuje přehled o kulturních subjektech na
městském webu a zároveň z nich vyplynou
dobré i špatné zkušenosti s pořádáním kultur-
ních akcí. „Vždycky je co zlepšovat a je dobré
vědět, jakým směrem máme naši snahu namí-
řit,“ tvrdí Lucie Kocourková. 

Odborná veřejnost, se kterou město spolu-
pracuje, byla k vyplnění dotazníku oslovena
napřímo. „Rádi bychom si rozšířili povědomí
o dalších kulturních aktivitách probíhajících na
území města a navázali spolupráci i s novými
umělci a organizátory akcí, o kterých doposud
nevíme. Od 1. prosince je dotazník k dispozici
i těm. Na vyplnění máte čas do 20. prosince,“
upozorňuje Kocourková. Dotazník je na webo-
vých stránkách města v sekci Kultura a sport –
zprávy z kultury. (jn)

Foto Jiří Endler

Odhalení skleněné plastiky TWIST výtvarníka 
Mariana Karla v muzejním parku. Foto Marie Víšková

Ondřej Ruml, foto Jiří Herman Nisanka, foto Jiří Endler
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Unikátní adventní koncert z divadla
Jablonecké divadlo je jedním z těch kultur-
ních stánků, které se rozhodly, že budou
svým příznivcům zprostředkovávat kultur-
ní zážitky i v době pandemické. I přes různé
vládní restrikce vznikl Projekt pro 100, na
který nyní navazuje večer s názvem Láska,
víra, naděje. Ten se uskuteční 9. prosince od
20 hodin a vysílán bude online.

Projekt 100 vznikl na jaře a jeho výsledkem
jsou čtyři videoklipy interpretů české hudební
scény, kteří jsou v Jablonci velmi populární. 

„Chtěl jsem něco podobného uskutečnit
i v předvánočním čase a přemýšlel, jak i přes
zavřené divadlo podtrhnout atmosféru adventu.
Napadl mě online koncert s názvem Láska, ví-
ra, naděje, na kterém se představí několik vý-
razných osobností české kulturní scény,“ říká
ředitel jabloneckého stánku Thálie Pavel Žur.

Od nápadu nebylo daleko k činům a během
několika dnů nasmlouval ředitel divadla deset
interpretů. Online z jabloneckého divadla vy-
stoupí Jan Smigmator a Dasha, bez jejichž
swingu by to prostě v předvánočním čase nešlo.
Šansony přednese Zlatka Bartošková. Muzi-
kálové melodie zazpívá Magda Malá. Popovou
scénu zastoupí David Deyl, Michal Kindl, Milan
Šatník a Leona Machálková. 

Chybět nebude autor a interpret burcující-
ho hitu, majícího přes milion zhlédnutí na
YouTube, Sundej si roušku a pusu mi dej – Jiří
Koběrský, jehož doprovodí hobojista Vilém
Veverka. Pokud epidemiologická situace dovolí,
mohli by vánoční atmosféru dokreslit jabloneč-
tí Vrabčáci. Závěr večera bude patřit malému
vánočnímu překvapení.

„Všichni tito interpreti mívají u nás své vá-
noční koncerty, jsou emotivní a zastupují růz-
né žánry. Myslím, že vznikla krásná mozaika
těch, kteří mají k našemu divadlu vztah, a zá-
roveň jejich tvorba podpoří pohodovou atmo-
sféru adventu, která nám v tomto období trochu
chybí,“ myslí si Pavel Žur. 

Příprava zabrala asi dva měsíce a na večeru
se technicky podílejí Jablonečané Josef Knajbl,
který si vzal na starost scénu, a Robert Pánek,
jehož společnost Recese zajišťuje online pře-
nos. Ten se uskuteční 9. prosince od 20 hodin
a sledovat ho můžete na webu www.divadlo-
jablonec.cz. Zakoupením elektronické vstupen-
ky podpoříte Městské divadlo Jablonec. „Máme
přislíbeno, že sestřih tohoto unikátního advent-
ního večera zařadí do své vánoční nabídky tele-
vize Barrandov,“ uzavírá Pavel Žur. Partnerem
večera je společnost Danfil. (ims, end)

Adventně-vánoční zamyšlení 2020
Vážení čtenáři,

dovolte mi se s vámi podělit o několik myšle-
nek týkajících se nadcházejících svátků. O tom,
že to letos bude jiné, nelze pochybovat. Otázka
zní: Jak jiné? V čem jiné? Co nám to vezme a co
nám to naopak může přinést? Vždyť jinak jsme
prožili již Velikonoce, tak jsme si snad už moh-
li zvyknout. Jenže Vánoce se týkají tak nějak ce-
lé společnosti a nikoliv jen křesťanů, koledníků
a milovníků přírody v rozpuku. O Velikonocích
je v centru událost kříže a vzkříšení, což vyža-
duje skutečně hlubší zamyšlení a porozumění
pramenící z víry. Za to na očekávání vánočního
poselství života v podobě narození Ježíška
uprostřed Svaté rodiny si to své najdou všichni
a na obdarovávání také. A právě v tom tkví zá-
ludnost té jinakosti, ona opravdu zasáhne
v různé míře všechny, a to přináší kolektivní
nejistotu a dělá nám to starosti, které jsme ni-
kdy před tím neměli. To, na co jsme byli zvyklí
a přinášelo nám i přes trochu předvánočního
shonu nakonec klid, pokoj a pocit společně
prožitého štěstí, má letos mnohem mlhavější
obrysy. 

Možná, že letos skutečně přijdeme o možnost
nakoupit dárky ve svém oblíbeném nákupním
centru, možná si ani nebudeme moct dopřát
sklenku svařeného vína na adventním trhu.
Možná se nebudeme moci potěšit návštěvou ad-
ventního koncertu v některém z kostelů a možná,
že tam nebudeme moci přijít ani na „půlnoční“.
Ale prožitím téhle výzvy můžeme poznat, co je
v našich životech skutečnou hodnotou.
Můžeme objevit to, co nám opravdu chybí a če-
ho si můžeme vážit, když jsou „normální časy“.
Čemu se chceme věnovat a o co už nechceme
zavadit ani myšlenkou. O to více můžeme pro-
žít Boží dotek a lásku uprostřed rodiny, tváří
tvář svým nejbližším. O to více můžeme být
ochotni pomoci těm, kteří o někoho přišli nebo
jsou osamělí. Být solidární s těmi, kterým se
„položilo“ jejich živobytí, a vlastně se všemi,
kteří na to v těchto časech doplatili více než my

sami. Můžeme v této „době proměnlivé“ dát do
centra svého života to, co má trvalou hodnotu:
Boží lásku, která se umí projevit od nás smě-
rem k těm, kteří ji potřebují. Buďme vynaléza-
ví a přistupujme k tomu s fantazií, jistě se pak
dostaví radost, že nejsme bezmocní, že život má
stále naději na smysluplné plynutí ke svému
požehnanému naplnění.

Tak tedy přeji nám všem jménem jablonec-
kých křesťanů a vlastně všech lidí dobré vůle –
požehnané svátky vánoční, ve kterých si najdeme
svůj pevný bod i v tomto roce. 

Karel Koláček, 
starokatolický farář v Jablonci nad Nisou

Vánoční bohoslužby v Jablonci
Současná epidemiologická situace nedovoluje
tradiční adventní bohoslužby v rozsahu, ve kte-
rém byly vykonávány v letech minulých.
Jednotlivé církve, které působí na území města,
jsou připravené v případě rozvolnění adventní
čas vyplnit tradičními bohoslužbami. O jejich
konání budou informovat prostřednictvím
svých webových stránek. Některá farnosti již
v době nouzového stavu vysílaly své bohosluž-
by online, odkazy na tato netradiční poselství
a časy na online vysílání najdete na jejich we-
bových stránkách.

Seznam církví
Ochranovský sbor
při Českobratrské církvi evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N.,
www.jednotabratrska.cz

Církev československá husitská
Kostel Dr. Farského,
nám. Dr. Farského, Jablonec n. N.,
http://jablonec.ccshhk.cz

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku, Jablonec n. N.,
www.bjbjablonec.cz

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu
v ul. E. Floriánové 8, Jablonec n. N.
vchod z parkoviště, www.ksdz.cz

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.
www.starokatolici-jablonec.cz

Českobratrská církev
evangelická
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.
www.jablonec.evangnet.cz

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec n. N.
www.cbjablonec.cz

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec n. N.,
Horní náměstí 12, Jablonec n. N., 
tel.: 483 312 327
e-mail: fara@farnostjablonec.cz
www.farnostjablonec.cz

Ilustrační foto

Vilém Veverka
Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Leona Machálková
Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou
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Kinodárky mohou potěšit malé i velké
Víte, jaká bude barva letošních Vánoc? Čer-
nobílá. Jablonecká kina využívají nucenou
pauzu k vylepšování svého černobílého image
a myslí i na své fanoušky, kterým kino jistě
už chybí. 

I když letos nebudou Vánoce jako dřív, hlavní
myšlenka těchto svátků je o to silnější. Pomáhat
a rozdávat radost mohou příznivci jablonec-
kých kin i díky zajímavým dárkovým balíčkům
s oblíbeným černobílým kinomerchem. 

„Víme, že situace není lehká pro nikoho, ale
proč nespojit radost z obdarování s pomocí
místnímu kulturnímu stánku,“ zamýšlí se Petra
Handlířová z jabloneckých kin.

Už při jarním uzavření přišla kina s možnos-
tí podpořit je zakoupením donátorského balíč-
ku, který podle zvolené hodnoty obsahuje ně-
kolik kinodárků a volnou vstupenku. „Balíčky
zakoupí zájemci prostřednictvím našeho webu,
jako kdyby si kupovali vstupenku do kina.

Navíc, když budou chtít, zveřejníme jejich jmé-
no na webu a po otevření také na plátně kin,“
vysvětluje Handlířová.

Vánoce tak mohou být v černobílém stylu, od
zapálení svíček kinozapalovačem přes punč ve
stylovém termohrnku a dárky se budou pěkně
nosit v batohu nebo tašce z biobavlny s logem
kin.

S novinkou přichází Jablonecká kina pro fi-
remní zákazníky. Pro kolegy, partnery i za-
městnance mohou nyní pořídit dárkovou vstu-
penku s logem své firmy. „Věříme, že příležitost
podpořit místní kino, které neodmyslitelně pat-
ří ke kulturnímu dědictví v našem městě, a na-
víc pořídit neotřelý zážitkový dárek firmy v re-
gionu zaujme,“ doufá Handlířová. Je možné, že
první návštěvníky uvítá kino ještě letos. Těšit se
mohou na drobná vylepšení v interiéru kina
Radnice. „Když nemohou do kina návštěvníci,
pustili jsme tam řemeslníky. Vylepšujeme
vzhled a osvětlení vitrín ve foyer kina a nový
kabát dostane i pokladna. Ale nejvíce se těšíme
zase na filmové fanoušky,“ dodává Handlířová. 

(ph)

Volnočasová pedagogika na dálku 
Je velmi složité vyučovat distančně, jak pro
děti, tak pro vyučující, ale co teprve distanč-
ně vyučovat volný čas? Neformální vzdělá-
vání? Rozvíjet zájmy na dálku? To je oříšek,
se kterým si v Domě dětí a mládeže Vikýř
v Jablonci nad Nisou lámou hlavu od jara. 

„Naštěstí mnohé děti trávily léto na našich tá-
borech, to nás nabilo. Nyní už s hlavou vztyče-
nou čelíme nástrahám druhé vlny a nebojíme
se šířit optimismus a dobrou náladu i po síti
a na veřejných prostranstvích,“ říká ředitelka
DDM Vikýř Martina Šípková.

V běžném životě děti sedí většinu času ve
škole na židlích a doma hodně často koukají do
počítače, tabletu či telefonu. „My se jim v běžném
provozu snažíme ukazovat jiné krásy – zved-
nout je ze židlí. odložit techniku a pracovat ru-
kama, srdcem, kreativně, běhat, skákat, dová-
dět. Učíme je nové věci, protože chceme, protože
nás to baví a naplňuje,“ uvádí ředitelka. Jak
však toto poslání zvládnout, když jsou doma
a do Vikýře nemohou? Nevyužívat moderní

techniku, když u počítače tráví děti školními
povinnostmi šest, sedm hodin denně, nelze.
„Tady naše zavrhování techniky ztroskotalo. Ší-
říme tipy na tvoření, sportovní výzvy, hudební
lekce, badatelské úkoly, křížovky, doplňovačky
a další úkoly přes sociální sítě a web,“ zmiňuje

cesty, kterými se informace k dětem dostávají
Šípková.

Ve Vikýři stále hledají cesty, jak děti od inter-
netu dostat ven. „Na základě této vize vznikla
série výletů po zajímavých místech v okolí Jab-
lonecka. Děti s rodiči si mohou projít prosečské
lesy, Drábské světničky nebo si třeba dát spor-
tovní výzvu u jablonecké přehrady, těch výletů
máme zpracovaných mnohem víc,“ sděluje ře-
ditelka.

Pro pohodový čas strávený na čerstvém vzdu-
chu na procházkách pracovníci domu dětí v lis-
topadu připravili sérii tematických zastavení
v Tyršových sadech s názvem Svatomartinské
lampiony. „Na prosinec chystáme podobné vy-
cházky s tématy advent, čerti, staročeské a svě-
tové Vánoce. O tom, kde stezky najdete, kdy bu-
dou pro návštěvníky k dispozici, se dozvíte na
stránkách www.vikyr.cz a na sociálních sítích,
kde najdete i spoustu dalších tipů na tvoření,
výlety, zábavné kvízy a videolekce k našim
kroužkům,“ uzavírá Martina Šípková. 

(end)

Charitativní projekt rozzáří dětské oči 
Vánoční charitativní projekt Krabice od bot
má své kořeny v USA a rozšířil se do celého
světa. Nápad obdarovat tímto způsobem dě-
ti ze složitých sociálních poměrů vznikl
v evangelické církvi už v roce 2011. Hned ná-
sledující rok se připojila Diakonie. 

Z původního jednoho sběrného místa v Praze
se akce rozrostla na letošních 115 sběrných
míst napříč regiony. Důraz klademe na místní
distribuci – chceme tím podpořit komunitní ži-
vot i přiblížit světy „bohatších“ a „chudších“ li-
dí. Za devět ročníků sbírky už se vybralo víc
než 120 000 dárků. Na Krabici online lidé věno-
vali více než 1 800 000 korun. 

Již pátým rokem je sběrné místo i v Diakonii
v Jablonci nad Nisou. V našich sociálních služ-
bách ročně podporujeme kolem 500 potřeb-
ných občanů Jablonecka, z toho téměř 400 dětí
a mladých lidí. Když jsme začínali v roce 2009
s provozem klubu Kruháč, poprvé jsme s dětmi
pekli vánoční cukroví. Právě u volnočasových
aktivit navazujeme s našimi klienty vztah
a právě v tu chvíli se dozvídáme jejich smutné
příběhy. Děti ze složitých sociálních poměrů

mnohdy doma Vánoce neslaví. Nemají doma
ozdobený stromeček, sváteční náladu a drahé
dárky. Rozhodli jsme se tedy alespoň jedním
symbolickým dárkem potěšit každého našeho
dětského klienta. 

Sbírku dárků uskutečníme i v letošním roce.
S přísnými hygienickými pravidly, ale za rozzá-
řené oči dětí to stojí.

Naším cílem je předávat dárky, které potěší.
Například slečna kolem 15 let by uvítala šam-
pón, sprchový gel, lak na nehty a diář s tužkou.

Nebo osmiletý chlapec nějakou stolní hru, zá-
pisník a pastelky.

Jak se můžete do sbírky zapojit?
– rezervujte si dárek na www.krabiceodbot.cz 
– doručte ho na klub Kruháč do 11. prosince.

Nelekněte se, budeme mít respirátory, ruka-
vice, dezinfekci a dárky budeme přijímat ven-
ku. Poté dárky poputují do dvoudenní karan-
tény.

– zašlete dárek poštou na adresu klub Kruháč,
5. května 193/2, Jablonec nad Nisou

– pokud dárek nemůžete shánět, můžete zvolit
online finanční podporu projektu. 
Naše pečovatelská služba je od této sbírky do-

statečně oddělena, má svůj vlastní vchod a pra-
covníci se nepotkávají. Pečovatelky jsou pravi-
delně testované a dodržují veškerá protiepide-
miologická opatření. V současné době máme
v terénu téměř všechny pečovatelky a můžeme
tak nadále plně podporovat všechny naše stáva-
jící i budoucí klienty. 

Velmi si náročné práce našich pracovníků
v této době vážíme a děkujeme jim!

Michaela Albrechtová, Diakonie Jablonec

Jedno ze zastavení v Tyršových sadech na stezce 
s názvem Svatomartinské lampiony. 

Foto Alena Bartovská

Ilustrační foto

Foto Petra Handlířová
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Uvedené akce se budou konat pouze 
v souladu s hygienicko-epidemiologickými
opatřeními COVID-19

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

8. 12. /úterý/ 17.00 hodin
DOKTOR KITTEL
Autorka Eva Koudelková představí svou novou
knihu, která obsahuje soubor lidových vyprá-
vění německých obyvatel Jablonecka, jež byla
od časů „zázračného doktora Jizerských hor“
o této postavě napsána.

9. 12. /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE a KNOFLÍKOHRANÍ
S KNÍŽKAMI
Vyhlášení výsledků vědomostních a čtenář-
ských celoročních soutěží. 

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

15. 12. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou
Jiřinou Ziklovou na možnosti, jaké skrývá va-
še paměť.

15. 12. /úterý/ 17.00 hodin
MARS V HLEDÁČKU KOSMICKÝCH
SOND
Astronomické okénko Martina Gembece.

VÝSTAVY

PŘÍRODA A KRAJINA
V prostoru schodiště vystavují členové fotoklu-
bu Nekras.

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

O svátcích, ale i 31. prosince, je knihovna
uzavřena. Pobočky ve školních objektech navíc
i ve dnech školních prázdnin.

■ 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 budeme samozřejmě přizpůsobovat,
proto sledujte naše facebookové stránky. Jablíč-
kové hlídání stále trvá po telefonické domluvě.

Chuť Čechů cestovat zachránila
turistickou sezonu v Jablonci
I přes jarní a podzimní uzávěru přesáhla le-
tošní návštěvnost turistického infocentra
v Jablonci 23 tisíc! Ač se hranice v létě otev-
řely, mnoho lidí dalo přednost cestování po
České republice. Vydali se nejen na svá oblí-
bená místa, ale i do destinací, které dosud
neměli čas prozkoumat. Jablonec nad Nisou
mezi nimi nemohl chybět.

„Lidé lačnili po přírodě a poznání. Řada z nich
zavítala pro radu a inspiraci k nám do infocent-
ra. Pozorujeme ale celkovou změnu skladby
návštěvnosti. Podíl zahraničních turistů byl
pouhých 5 %, zatímco o rok dříve to bylo 11 %,“
uvádí Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kultur-
ního a informační centra. 

„O prázdninách jsme se snažili návštěvní-
kům maximálně vyjít vstříc, otevřeno bylo den-
ně a ve všední dny až do 18 hodin. Rozšířená
provozní doba se týkala nejen turistického info-
centra v Domě Scheybalových, ale i výstavy Má
vlast v podkroví domu a v kostele svaté Anny.“
Právě výstava věnovaná české krajinomalbě te-
maticky souzněla s letošním trendem cestování
po naší zemi a zaznamenala velký návštěvnic-
ký ohlas.

Oblíbené byly také výstupy na radniční věž,
která v létě slouží jako vyhlídka. Výstupy dopl-
něné o komentované prohlídky funkcionalistic-
kých zasedacích místností zajišťovalo též Jablo-
necké kulturní a informační centrum. „Začát-
kem července to nevypadalo vůbec dobře, pro-

tože probíhaly opravné práce na věži. Ale i přes
14denní zpoždění vystoupalo na ochoz věže té-
měř osm set zájemců. Zaznamenali jsme, že
mnoho z nich bylo z jižní Moravy. Asi je náš
drsný sever láká,“ usmívá se ředitel JKIC Petr
Vobořil.

Na počátku září se ještě podařilo uspořádat
tradiční Den evropského dědictví, v rámci kte-
rého mohli účastníci nahlédnout do zajímavých
historických objektů. Vzhledem ke zhoršující se
epidemiologické situaci se ale program usku-
tečnil v menším rozsahu a také návštěvnost se
oproti minulým letům snížila.

Úspěch, kterého si celý tým jabloneckého tu-
ristického infocentra velmi cení, je 100% hod-
nocení agentury Czechtourism v tzv. Mystery
shoppingu. „Je to v podstatě skrytá kontrola
informačního centra, jejímž cílem je zjistit, na
jaké úrovni jsou poskytovány služby, jak jsou
zaměstnanci infocenter vstřícní a jaké mají po-
vědomí o svém městě a regionu,“ uvádí Hanka
Herkommerová, vedoucí infocentra a dodává:
„Plný počet bodů je odměnou za plné nasazení
všech kolegů, které je v létě nezbytné. Turisté
jsou u nás vždy vítáni, snažíme se jim poskyt-
nout maximální servis.“ (rsch)

Vánoční dárky v turistickém infocentru
Jako poděkování za přízeň, které si letos ob-
zvlášť cení, připravilo Jablonecké kulturní
a informační centrum pro své návštěvníky
vánoční slevy na zboží. 

V nabídce je regionální literatura, kalendáře, Ko-
rálkové víno, trička, čepice, hrníčky nebo drob-
né suvenýry. 

„Věříme, že před Vánocemi se opět otevřou
i malé kamenné obchody a lidé si budou moci
přijít do turistického infocentra vybrat dárky
osobně. Často jde o limitované edice nebo ori-
ginální motivy, které jinde nejsou k dostání.
Zboží nám dodávají i drobní regionální výrob-
ci, a právě ti jsou současnou situací velmi ne-
gativně poznamenaní, rádi bychom jim i my
s odbytem pomohli. Zároveň chápeme, že mno-
ho lidí musí letos při vánočních nákupech šet-
řit, a tak jsme připravili různé zvýhodněné na-
bídky – u vybraného zboží je sleva 20 % a k ná-
kupu nad 400 Kč obdrží každý dárek,“ říká Petr
Vobořil, ředitel JKIC.

Foto Denisa Albaniová

Foto Milan BajerFoto Kateřina Fialová
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■ Z knihovny 
Kateřina Jelínková: 
Česká kartografie
Kniha komplexně popisuje vý-
voj kartografie na českém úze-
mí. Je zde srozumitelně vysvět-
leno, čím se kartografie zabývá,
jaký je její vztah k ostatním sou-
visejícím vědním oborům. Ne-
chybí přehledně zpracovaný vý-
voj mapových děl, a to od počátku
vzniku map na našem území po
současnost. Publikace určitě za-
ujme jak odbornou, tak laickou
veřejnost a stane se dobrým
průvodcem dějinami kartografie.

■ Aktuálně 
Potoky perel
Kniha o sklářské a bižuterní
tradici v Jizerských horách
s originálními autorskými ilus-
tracemi, která otevírá svět plný
příběhů a historických zvratů.
Potoky perel zaujmou historic-
kými reáliemi o vývoji a vzniku
jablonecké bižuterie zpracova-
nými hlavním kurátorem Muzea
skla a bižuterie v Jablonci n. N.
Petrem Novým. Podmanivé ilus-
trace Matyáše Proška vás vtáh-
nou do toku rodinné historie
a příběhů plynoucími potokem
historických zvratů do kosmic-
kého nekonečna.

„Příběh knihy Potoky perel
začal před dvěma lety myšlen-
kou vydat menší formát knížky
o historii jabloneckého bižuter-
ního oboru, kterou bude dopl-
ňovat několik kreseb. Ilustrace
Matyáše Proška jsou natolik
hluboké a autentické, že volba
změnit formát, vazbu, byla jas-
ná,“ sděluje Zuzana Slámová,
duchovní matka Potoků perel,
která s myšlenkou knihy přišla
a díky ní přichází na svět.
Potoky perel nyní důstojnou
formou představují jedinečné
spojení naší historie a moder-
ního umění. 

V kampani HitHit můžete
knihu zakoupit nebo jen pod-
pořit projekt vzniku knihy Po-
toky perel jako takový. 

(zs, end)

Pocházíte z Jablonce nad Nisou, kde jste vyrůstal?
V Jablonci jsem se narodil a zůstal mu věrný až do od-
chodu na vysokou školu v Praze. Mým územím dětského
poznávání světa byla „gottwaldovka“, dnešní Podhor-
ská ulice, a především park mezi ulicemi Podhorská
a Mlýnská. V mých dětských vzpomínkách království
se spoustou kamarádů, s cestičkami, po kterých jsme
drandili na kolech, a množstvím rododendronů, které
se stávaly úkryty při našich hrách. Okrajem toho parčí-
ku protéká Mšenský potok, ale pro nás to byla jedno-
duše Nisa. Její zvláštností bylo, že občas měnila barvu
vody, jelikož nedaleko stávala galvanizovna a do té říč-
ky vypouštěla bůhvíco. Dnes už by mě to určitě nenad-
chlo. Nedávno jsem se tam chtěl jít podívat, ale celé je
to oplocené, nepřístupné, opuštěné a vypadá to smutně.
Snad tomu nový majitel vdechne nový život a krásu.

Která místa máte ve svém rodném městě nejraději?
Jednoznačně jabloneckou přehradu. Až zpětně si uvě-
domuji, jak výjimečné a kouzelné místo to je. Koupání
takřka uprostřed města! Prý je to největší městská vod-
ní nádrž ve střední Evropě. A okolí Jablonce je také mi-
mořádné, lesy začínají vlastně hned za panelákem.
Rozhledny pár kilometrů za městem a přímo do srdce
Jizerských hor je to taky kousek. Moc mě potěšilo, když
se před několika lety podařilo vyřešit majetkové spory
kolem rozhledny na Bramberku a tato věž zase slouží
svému účelu.

Vracíte se do Jablonce rád? Jak vnímáte současné
město?
Několikrát do roka do Jablonce vždycky zavítám. Líbí
se mi opravené domy, upravená náměstí i parky. Jen mi
město teď přijde takové prázdnější, než jak si ho pama-
tuji z dětství. 

Jaká byla vaše motivace stát se hercem? 
Tu otázku jsem se snažil zodpovědět už několikrát, ale
nikdy se mi to, myslím, nepovedlo zcela. Asi bylo těch
motivací víc. Mám rád, když se lidi při představení baví
a přemýšlí. Těší mě, když jim to můžu zprostředkovat.
Také jsem jako kluk chodil do LŠU a na konci školní-
ho roku vždy býval velký koncert žáků LŠU v jablonec-
kém divadle, takže jsem měl možnost nahlédnout do
zákulisí divadla a vždy to pro mě byl velký zážitek.
Když se rozsvítí divadelní reflektory, působí na mě je-
viště jako brána do jiných, tajemných světů. Taktéž se

v tom chumlu motivací skrývá i touha porozumět lid-
ské duši a velkým životním příběhům. 

Hrál jste v mnoha divadlech, vyhovuje vám pestrost
rolí a pracovních kolektivů?
Určitě! Mým největším nepřítelem je nuda a jednotvár-
nost. To v divadle hrozí minimálně. Ať už jde o proces
zkoušení nové inscenace, dobrodružství každé reprízy
až po zákulisní půtky. Vždy je o čem mluvit, co řešit
a možnost potkávat se s novými úkoly a výzvami. 

Hrajete v divadle i ve filmu, čemu dáváte přednost,
co je vám bližší?
Jsem rád za každou zajímavou příležitost, která se mi
naskytne, ať už je to v televizi nebo v divadle. V těchto
dnech probíhá natáčení hraného dokumentu o Bohu-
slavu Martinů, světoznámém skladateli českého půvo-

du. A mně se dostalo té pocty tohoto génia ztvárnit. Je to
zajímavý životní příběh o hledání krásy v hudbě, o ne-
uhasitelné touze tvořit a o lásce k jeho ženě Charlotte.
Osud mi také v poslední době dopřál několik herec-
kých příležitostí v pražském divadle Ungelt. Je to malý,
komorní prostor, kde se cítím velmi dobře. A jsem hrdý
na to, že mohu stát na jeho jevišti. 

Dlouhá léta jste byl členem divadla Minor, které
hraje pro děti. Máte syna Filipa, hrajete mu také di-
vadlo?
Kdepak, Filda si na divadlo ještě nepotrpí. Vydrží zatím
jen u předčítání pohádek. Jeho největší hrdina je teď Ma-
šinka Tomáš a jeho kamarádi z ostrova Sodor. Musím
se tomu vždycky v duchu pousmát, protože i já jsem
kdysi vzplanul obdivem k železnici a vzrušením mě
naplňovalo rachocení zubačky z Tanvaldu do Harra-
chova. Dokonce jsem měl doma i ajznboňáckou čepici,
kterou jsem našel kdesi u trati. Zřejmě tehdy ulétla ně-
kterému železničáři při kochání se výhledem z okna je-
doucího vlaku.

Procestoval jste mnoho míst a navštívil mnoho
stánků Thálie, kam řadíte jablonecké divadlo? 
Jablonecké divadlo si uchovávám v srdci už od dětství.
Jak jsem zmínil, měl jsem možnost prolézat jeho záku-
lisí a zákoutí veřejnosti nepřístupné už jako kluk. Je
krásně zrekonstruované a říkám mu Malé Národní.
Jeho současný ředitel, Pavel Žur, odvádí se svým tý-
mem skvělou práci. Představuje jabloneckým divákům
zajímavé inscenace, koncerty a hudební díla. Mimo-
chodem Pavla jsem měl možnost poznat už jako malý
kluk. Chodil jsem do pěveckého sboru Jizerka, který
výtečně a trpělivě vedl jeho tatínek Joachim Žur. Pavel,
tehdy student pedagogické fakulty, nás měl na starosti
při různých soustředěních a zájezdech sboru. Tímto
bych ho chtěl pozdravit a popřát mu při jeho práci ješ-
tě mnoho úspěchů.

V prosinci máte v Jablonci vyhlásit nejlepší účast-
níky literární soutěže. Jaká je vaše oblíbená knížka?
Mezi mé oblíbené knížky patří vždy ta, kterou zrovna
čtu a dokáže mě vtáhnout. V tuto chvíli je to román
Vítěz je sám od Paula Coelha. Kdybych měl však přece
jen vybrat knihu, která mě hodně ovlivnila a kterou
pravidelně otvírám, pak je to Kniha o Jizerských ho-
rách od Miloslava Nevrlého. Jiří Endler

Petr Stach
Mým největším nepřítelem je nuda a jednotvárnost 

■ Osobnost Jablonecka 

Jablonecký rodák Petr Stach je absolventem katedry alternativního a loutkového divadla
na DAMU. Od roku 1999 působí v divadle Minor. Hrál v Rokoku, v divadle Ungelt,
v Národním divadle. Ve filmu debutoval rolí vojína Dubálka v Tobruku, ztvárnil bratra
Jiřího Palacha ve filmu Hořící keř, kapitána Anděla v úspěšném detektivním seriálu
Případy 1. oddělení a mnoho dalších postav v různých filmech.

Foto Martin Pekárek

Ilustrace Matyáše Proška z knihy
Potoky perel
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Sice od doby, kdy na původních jabloneckých
tratích naposledy zacinkaly tramvaje, uplyne
už 35 let, při troše pozornosti po nich najdeme
řadu památek. 

V Pražské ulici je pro zázemí autobusové do-
pravy stále využíván původní areál tramvajové
remízy s odstavnými halami (1899), dílnou těž-
ké údržby (1927) a překladištěm, samozřejmě
už bez kolejí. V Rychnově se autobusy linky č.
101 otáčejí po tělese původní tramvajové smyč-
ky a naproti přes ulici přibyl v poslední době
památníček s kouskem kolejí. Na druhé straně
v Janově bylo poklizeno okolí původního pře-
kladiště a obec připravuje opravu. 

Po celé trase najdeme na domech řadu trole-
jových závěsů a pozorný badatel najde i něko-
lik kilometrovníků, v centru u radnice pak
i kousek kolejí se zastávkovým sloupkem. Při
opravách komunikací se ještě dnes najdou sto-

py v odkryté dlažbě. Dodnes se můžeme setkat
s původními tramvajovými vozy. Nejstarší je
nákladní vagonek z roku 1899 přestavěný na
trolejovou věž a uvedený do podoby, ve které
byl používán ve čtyřicátých letech. Nachází se
ve vozovně libereckého dopravního podniku
a je ministerstvem kultury prohlášen za kultur-
ní památku. Na meziměstskou trať pak příleži-
tostně vyjíždí jablonecká souprava motorového
vozu 6MT č. 117 z roku 1953 a vleku č. 44 z ro-
ku 1932. Oba vozy jsou dlouhodobě zapůjčené
od Technického muzea v Brně a rekonstruované
do historické podoby dobrovolníky z Bovera-
clubu. 

A pokud se vypravíte do Technického muzea
Liberec, najdete zde v expozici veřejné dopravy
množství fotografií a artefaktů a také dvacítku
modelů jabloneckých tramvají.

Tomáš Krebs

Co zbylo z jabloneckých
tramvají

Na zvláštních jízdách se s cestujícími na trať vydává souprava motorového vozu s vlekem, a to v podobě, v jaké byla provozo-
vána mezi Rychnovem a Janovem a později z Jablonce do Liberce. Poslední příležitost se s ní svézt v domácím prostředí bude
zřejmě příští rok, změna rozchodu kolejí po rekonstrukci její provoz již nedovolí. 

Na konečné v Janově dodnes stojí objekt překladiště, do
kterého se z okolí sváželo zboží a tramvaje pak zajišťovaly
přepravu k železnici, naopak se pak transportoval různý
materiál. Již dříve byla zbourána i malá vozovna, kolejiště
zde už samozřejmě nenajdeme. 

Při stavbě okružní křižovatky na Ostrém rohu se po odfré-
zování asfaltového krytu objevila dlažba se stopou oblouku
tramvajových kolejí. Právě prudké odbočení tramvaje zde
dalo název této lokalitě. 

Trolejová věž na skříni nákladního vagonku z roku 1899
ještě před rokem musela vypomoci při havárii trolejového
vedení na meziměstské trati. Jinak je už představována ve-
řejnosti například při Dnech otevřených dveří.

Interiér vlečného vozu z roku 1932 s tolik typickými dřevěnými podélnými lavicemi, v motorovém voze měli cestující podobné
pohodlí, i když je o dvacet let mladší. 

Model jedné z prvních jabloneckých tramvají v měřítku 1:32
si můžete prohlédnout v expozici Technického muzea Liberec.

Foto 6 x archiv Tomáš Krebs
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Domov se zahalil do nového hávu 
Nová fasáda, střecha, výtah s plošinou, který
proměnil špatně dostupnou budovu v bez-
bariérovou. Útulnější pokoje, moderní ku-
chyně, toalety a koupelny, které odpovídají
současným trendům v pobytových zaříze-
ních, útulnější a přívětivější společenské
místnosti. Ale i takové zdánlivé drobnosti
jako pěkný a funkční zahradní nábytek. To
vše se postupně během posledních tří let po-
dařilo proměnit v krajské příspěvkové orga-
nizaci Domov a Centrum denních služeb
v Jablonci nad Nisou, konkrétně v dlouhá
léta opomíjené budově v Erbenově ulici. 

„Naším původním záměrem bylo vystavět zcela
nový objekt, ale setkali jsme se s velkým nepo-
chopením obyvatel sousedních domů. Než se
zvládlo vyřešit veškeré spory, nepodařilo se
nám získat stavební povolení, a tím pádem
jsme přišli i o dotace ve výši 40 milionů aloko-
vaných z Evropské unie. Tak jsme se pustili do
výrazně skromnějších plánů, rekonstrukce vy-
šla kompletně na zhruba čtyři miliony. Část
jsme hradili z vlastních ušetřených provozních
peněz, velkou měrou nám přispěl zřizovatel – Li-
berecký kraj,“ říká Lenka Kadlecová, ředitelka

organizace. Nicméně výsledek i přes investice
v pouhé desetině původních plánů již na první
pohled stojí za to. Z nevzhledné a zanedbané
budovy se stalo po zdařilé rekonstrukci kom-
fortní a moderní zařízení poskytující příjemné
a důstojné zázemí pro klientky s mentálním
a kombinovaným postižením. 

Před rekonstrukcí se nejednomu návštěvní-
kovi domu vybavil film Requiem pro panenku.

A (ne)překvapivě – některé klientky, které zde
pobývají, sem byly po všeobecně známé tragic-
ké události v ústavu pro mentálně postižená
děvčata na Teplicku umístěny a pobývají zde
dodnes. Poslední velká rekonstrukce před tou
současnou zde proběhla v roce 1978 a zub času
se na budově významně podepsal – byla pro-
stoupena rozsáhlou vlhkostí, na zdech byly vý-
razně viditelné puchýře, objevovala se hniloba. 

V současné době má Domov v Erbenově ulici
celkem dvacet čtyři klientek, o které se nonstop
24 hodin denně, sedm dní v týdnu stará tým
dvaceti pečovatelek, které se střídají na smě-
nách po dvou až třech. Kromě standardní péče,
kterou jim zajišťují v podobě pomoci s hygie-
nou, přípravy snídaní a večeří, se starají o jejich
pohodlí a volný čas. Chystají pro ně aktivizační
činnosti, vyráží s nimi na výlety, dokonce i na
dovolené. 

„Práce je to velice náročná nejenom fyzicky,
ale i psychicky. A našim pečovatelkám patří
velký dík za nasazení, s jakým k ní přistupují.
Věřím, že nejenom naše klientky, ale právě i pe-
čovatelky ocení, jakou proměnou objekt prošel
a změny přispějí k jejich větší pohodě,“ dodává
Lenka Kadlecová. (red)

Národní titul putoval do Jablonce
Sociální pracovnice z Centra sociálních slu-
žeb Jablonec nad Nisou Jana Pácaltová zís-
kala ocenění v rámci Národní ceny sociálních
služeb – Pečovatel/ka roku 2020. Odborná
porota ji vybrala z pracovníků nominova-
ných do 8. ročníku soutěže.

„Na jednotlivá ocenění národní soutěže mohou
být každoročně navrženi mimořádně kvalitně
pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci
a pracovnice sociálních služeb. Hodnotící ko-
mise je složená z odborníků v oblasti sociálních
služeb. Pravdou je, že v případě Jablonce stačí
sáhnout do naší databáze oceněných pečovate-
lek a sociálních pracovnic, jejichž taktéž osmý
ročník letos proběhl v září. Na svém kontě
mám teprve ročníky dva, ale musím říci, že
jsem během těch dvou let poznal 18 úžasných
žen, které nehledí na své pohodlí a svou práci
věnují druhým,“ říká jablonecký náměstek pri-
mátora pro sociální oblast David Mánek a do-
dává: „Je skvělé, že titul roku 2020 opět získala

sociální pracovnice z Jablonce nad Nisou. Letos
jsme předávali v městském divadle ocenění

Jarmile Machové z Diakonie ČCE Jablonec nad
Nisou, která je držitelkou stejného národního
titulu z roku 2012, k němuž připojila i titul
krajský. Svědčí to o tom, že v Jablonci jsou sku-
tečně kvalitní pracovnice,“ uzavírá Mánek.

Cílem národní soutěže je ocenit pracovníky
ve všech druzích sociálních služeb včetně ma-
nažerů. Návrh na jednotlivá ocenění je možné
posílat ve třech kategoriích, a to pracovník v so-
ciálních službách (pečovatel/ka v terénních,
ambulantních a pobytových službách), sociální
pracovník a manažer sociálních služeb. Nomi-
novat mohou uživatelé služeb, jejich rodiny
a přátelé, spolupracovníci a vedoucí služeb
a zařízení, letošní nominace probíhala od 15.
června do 10. října. 

Vyhlášení výsledků a předání cen se koná
1. 12. 2020 na Novoměstské radnici v Praze.
Pořadateli celé události je Asociace poskytova-
telů sociálních služeb České republiky (APSS
ČR) a Diakonie ČCE.

(jn)

Letošní advent v Naději bude vypadat jinak
Často se lidé ptají, jak vypadají Vánoce v azy-
lovém domě a zároveň nabízejí pomoc,
sponzorství, dobrovolnictví. Za to jsou pra-
covníci domova v čele s oblastní ředitelkou
Milenou Havrdou rádi.

„Těší nás, že lidem nejsou lhostejné osudy na-
šich spoluobčanů bez domova. Každý z nás se
může dostat do nezáviděníhodné životní situa-
ce,“ tvrdí Milena Havrdová.

Pro lidi v azylovém domě je adventní čas vel-
mi emocionální. Zaměstnanci se snaží vytvořit
náladu plnou klidu, míru, přátelství a přede-
vším naděje. „Vždy je naděje, že se vše může
v dobré obrátit – například, že se podaří získat
nové bydlení, děti se vrátí k rodičům, najde se
zaměstnání, či se s pomocí odborníků podaří
zvítězit nad různými závislostmi,“ myslí si Jiří
Hána, sociální pracovník azylového domu.

Od počátku prosince si klienti zdobí vánoční
stromeček a azylový dům vánočními ozdobami.

Podílejí se také na přípravě Štědrého večera,
který v předstihu slaví v kolektivu klientů a za-
městnanců. „Každému klientovi dáme drobný
dárek a bramborový salát s řízkem. Jen pro za-
jímavost, loni jsme vydali okolo 200 řízků a tři
velké hrnce bramborového salátu,“ zmiňuje
množství pokrmu, který se rozdá, ředitelka.

„Na Vánoční posezení každoročně přichází
náš dobrý kamarád a kazatel Roman, který po-
těší příběhem z Bible, písničkou a modlitbou,“
doplňuje ředitelku Hána.

Letošní rok je nejen pro klienty náročný, ne-
boť přišli o svou „svobodu“ toulání se. „Nabádá-
me je ke zvýšené hygieně, zbytečnému nevzda-
lování se od azylového domu, neshlukování se
a k nošení roušek. Jejich „bydlení“ prochází
pravidelnou dezinfekci. Jsou vedeni k zodpo-
vědnosti a ohleduplnosti k sobě i ostatním
v azylovém domě. Zaměstnanci neustále všem
kontrolují zdravotní stav, případně je nechávají
otestovat,“ zmiňuje covidové opatření Hána. 

„Jak se bude Štědrý večer slavit letos? Ne-
tušíme. Zvažujeme vytvoření menších skupin.
Ale zcela jistě terénní pracovník nezapomene
ani na klienty ‚venku‘. I přes veškerá omezení
máme v plánu zpříjemnit tyto krásné dny na-
šim klientům, jak to nejlépe půjde,“ slibuje
Havrdová. (jh, mh, end)

Foto archiv Domov a Centrum denních služeb
v Jablonci nad Nisou

Foto archiv Jana Pácaltová

Foto archiv Naděje
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■ Ohlédnutí
Zkoušíme se potkávat online
Být ve spojení online znamená být
ve spojení prostřednictvím inter-
netu a nějaké aplikace, která
umožňuje videohovory a video-
konference. Na jednom místě se
tak mohou propojit účastníci z ce-
lého světa. Pochopitelně, že chybí
osobní kontakt, rozhovor z očí do
očí, atmosféra akce a okamžitá
zpětná vazba. V době nouzového
stavu a zákazu akcí se však online
setkávání jeví jako jediné možné
řešení. Do budoucna pak může do-
jít ke kombinaci osobního a inter-
netového spojení. 

Pracovníci Centra sociálních slu-
žeb Jablonec nad Nisou, p. o., již
během jarní epidemie okamžitě
zareagovali a zájemcům denně po-
sílali e-maily. Někdy jen s přátelským
pozdravem, jindy s trénováním pa-
měti a obrázkovou prezentací.

Častější a četnější byly i telefo-
náty napříč zájmovými skupina-
mi, tedy s lidmi, kteří navštěvují
kluby, zajímají se o Akademii se-
niorů, zpívají v Izeríně, tančí ve
skupině Šarm a podobně. To po-
chopitelně pokračuje i teď na pod-
zim, ale nabídka se rozšiřuje i o vi-
deoschůzky. Pro seniory jsou za
normálních okolností již léta otev-
řené počítačové kurzy. To zname-
ná, že pro absolventy takového
kurzu je maličkost se připojit. Ale
ani méně zdatní uživatelé počítače
a chytrého telefonu se nemají čeho
obávat. Jednak je sepsaný podrob-
ný návod, jak správně postupovat,
a jednak jsou pracovníci kanceláře
volnočasových aktivit připraveni
pomoci přes telefon. Během lis-
topadu byly konzultace spíše indi-
viduální. V prosinci již vznikne
prostor na hromadná setkání.
Jednat se může například o kávu
na dálku s trénováním paměti,
zdravotní cvičení, Klub historie
a podobně. Praxe ukáže, zda se
takto propojí i Rada starších.

Každý, kdo má připojení k inter-
netu, může být součástí takového
dění. Stačí napsat e-mail na adresu
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz nebo zavolat na telefon
728 616 492. (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

Vedení Centra sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou, p. o., (CSS) mu-
selo opět reagovat na nová vládní
opatření. Spolkový dům se od 21.
října 2020 pro veřejnost zcela uza-
vřel. Navštívit a jednat v kterékoli
organizaci, která ve spolkovém do-
mě sídlí, bylo a je možné pouze po
předchozí telefonické domluvě.

Zákaz návštěv se dotkl i odleh-
čovací služby v objektu v Novoves-
ké ulici. Služba jako taková však
funguje i nadále. CSS zatím bez
omezení, ale mnohdy s vypětím

všech sil, zajišťuje potřebným ob-
čanům města a spádových obcí
denně od 7 do 20 hodin i terénní
pečovatelskou službu. Zaměstnanci
organizace jsou řádně vybaveni

ochrannými pomůckami. Všechna
služební auta se každý den dezin-
fikují a ionizují. Prostory středisek
osobní hygieny, odlehčovací služ-
by a zázemí pečovatelek se sterili-

zuje germicidními lampami, čistič-
kami vzduchu a v případě potřeby
jsou k dispozici vlastní přenosné i-
onizátory. Kromě dodržování přís-
ných hygienických pravidel zaháji-
lo CSS také pravidelné testování
zaměstnanců na covid-19. 

Vedení organizace se i tímto kro-
kem snaží zajišťovat ochranu zdra-
ví zaměstnanců i uživatelů. Testo-
vání provádí vyškolení pracovníci
Českého červeného kříže, nově
testovacím zařízením iCHROMA
II analyzátor, které zakoupilo sta-
tutární město Jablonec nad Nisou. 

Aktuální informace jsou k dispo-
zici na webu centrumjablonec.cz,
na FB profilu a také na telefonním
čísle do kanceláře volnočasových
aktivit 728 616 492. 

Klub seniorů Boženka
Klub Boženka se nachází v klidné
části Jablonce nad Nisou v ulici
Boženy Němcové 54, hned vedle
Mšenského parku. Patří sice mezi
menší kluby, přesto svými aktivi-
tami nezaostává za těmi zbylými.
Ke klubu patří krásná zahrada
s květinami, kde je možné grilovat
či opékat vuřty. 

Program v klubu Boženka probí-
há většinou každé úterý odpoled-
ne. Pro představu společenských
akcí konaných v „Božence“ může-
me jmenovat například zdravotní
cvičení na židlích, oslava svátků,
přednášky o cestování i z historie
nebo jen přátelské povídání u ká-
vy. Členové klub využívají jako
příjemné místo k setkávání a sdíle-
ní zážitků. Vedoucí klubu je paní
Lída Hovorková. 

Klub Boženka je otevřený všem
zájemcům, tedy nejen obyvatelům
daného objektu. Bližší informace
jsou k dispozici na čísle 728 616
492.

(lh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klubová setkávání a seniorské
aktivity byly v době uzávěrky
tohoto čísla do odvolání zrušené.

Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu 
tel. 728 616 492

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu 
tel. 728 366 951

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

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595

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

Ochranné pomůcky, foto CSS

Testování zaměstnanců, foto CSS

Online videosetkání, foto CSS
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Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory

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

1. prosince 1920, 329, strana 1, R
Praha. Národní shromáždění. Odpověď mi-
nistra pro veřejné práce na interpelaci poslan-
ce Simma ohledně regulace řečiště Bílé Desné
po katastrofě z roku 1916 zněla, že se má pro-
zkoumat terén nad jezem Emanuela Simma
s ohledem na výstavbu nové přehrady a úpravu
břehů.

3. prosince 1920, 331, strana 4, 6, V
Jablonec. V divadle se hraje Verdiho opera
Maškarní ples, dvaadvacáté dílo skladatele. 

Jablonec. Městské kino Metropol hraje nej-
větší výpravný film této sezóny Madame Re-
camier s Fern Andra a Berndem Aldorem. Jen
4 dny!

4. prosince 1920, 332, strana 3, 4, 5, V
Jablonec. Svaz válečných invalidů, vdov a si-
rotků připravuje senzační masopustní ples na
9. 1. 1921, který se bude odehrávat na dvou růz-
ných místech s mottem Nebe a peklo. Nebe
včetně zahrady Eden bude umístěno v restau-
raci Střelnice, peklo s Luciferem vás přivítá
v tělocvičně.

Jablonec. Kino Fortuna hraje senzační milost-
né drama Cirkusová krev o 4 aktech s Milly
Wessely a Lotte Neumannovou.

Mšeno. Češi a sociální demokraté ruku v ruce.
Na poslední schůzi bylo rozhodnuto, že budova
výboru bude také sídlem pošty, zatím co česká
škola bude umístěna do budovy chudobince.
Chudobinec se přestěhuje do hospodářské bu-
dovy, kterou zakoupil pan Karl Hübner.

Čtenáři nám píší. Vrkoslavice. Zápasy dam
v Langově Varieté (později Dělnický dům) pro-
bíhají každý den a jsou vyprodány. Vždyť je to
tak neobvyklé vidět zápas ženy proti muži!
Slečna Waltherová, saská Němka, je v těžké po-
zici proti zdejšímu panu Schinderovi s vynika-
jící technikou. Obecenstvo se těší na pondělní
rozhodující zápas. V neděli vystoupí pan Schin-
der v masce proti slečně Staahové z Hamburku.
Také program varieté je výborný. Zajistěte si
okamžitě místa!

Zásobování. V městské prodejně se prodává
čerstvé venkovské máslo – 1 kg za 54 K. Potra-
vinové lístky na chléb a cukr se vydávají 16. 12.
od 9 do 12 hodin.

Inzerát. Hostinec v Zeleném údolí pořádá
v neděli 5. 12. v 5 hodin odpoledne velkou val-
číkovou mikulášskou zábavu.

6. prosince 1920, 334, strana 4, V
Katastrofální sucho v Německu. Řeky jsou – tak
jako u nás v Krkonoších – zcela vyschlé, čímž
trpí zejména lodní doprava. Vodní elektrárny se
brzy zastaví. Tepelné elektrárny mají citelný
nedostatek uhlí.

7. prosince 1920, 335, strana 1, 4, V
USA. Komisař pro imigraci sdělil, že se do
USA chce přistěhovat 5 milionů osob z Itálie,
6 milionů z Německa a další emigranti z Polska,
ČSR a Jugoslávie jsou již na cestě.

1. prosince 1920, 329, strana 1, R
Jak se daří našim rekrutům. Zpráva ze Spišské
Bělé. Po našem odjezdu do Olomouce jsme vy-
fasovali na cestu půl chleba, trochu marmelá-
dy, kus salámu a krabici sušenek. To byla me-
náž na dva dny a dvě noci. Dojeli jsme do Bělé
a šli hladoví spát, bez snídaně jsme pochodovali
dvě hodiny do Jatrahazy a zpět, pak jsme dosta-
li menáž v podobě polévky a zelí. Nejhorší je, že
spíme na holé podlaze a každý týden nám slibu-
jí slamníky. Je tu zima a my si kupujeme otop,
lampy a petrolej. Uniformy jsou děravé, boty
v cárech. Sláma, která chybí na podestlání, se
nachází spolu s kukuřicí v našem chlebu. Po-
znamenávám, že tyto řádky nepíši proti českým
šaržím, protože tu žijeme Češi, Němci a Slováci
pohromadě.

18. prosince 1920, 346, strana 3, V
Zásobování. Stále ještě čekáme na chleba
a mouku. Navzdory slibům nemáme už 14 dní
chleba. Zdražení obilí mělo zajistit pravidelné
zásobování a odstranit černý trh, kterému se
však daří jako nikdy předtím.

22. prosince 1920, 350, strana 3, V
Zásobování. Nestravitelný chléb. Konečně
chleba! Pekaři ale dostali mouku smíchanou ze

všech možných substancí. Kůrka je dobrá, ale
vnitřek tak vlhký, že jím nůž sotva pronikne.
Všude se poměry zlepšují, ale v našem agrár-
ním státě se situace zhoršuje.

Brno. Rozbroje ve Svazu legionářů. Ve staré
sněmovně se sešlo na 80 zástupců legionář-
ských poboček z Moravy a Slezska. Dosavadní
taktika ústředního výboru byla označena za
bolševistickou a republice nebezpečnou.

24. prosince 1920, 352, strana 2, 15, 16, V
Severní Čechy. Kurzarbeit v severočeských
přádelnách. Poměry se zhoršily natolik, že na
6 týdnů – tedy od 1. 1. 1921 do 15. 2. 1921 bude
zastavena výroba v každý pátek a sobotu. Jedná
se o osm přádelen v Liberci a okolí.

Inzerát. Oznamujeme, že náš syn, popř. bratr
Otto Kiesewetter je již osm dní mimo domov
a my jsme se ho zřekli. Dluhy za něj nebudeme
platit. R. Kiesewetter s rodinou.

Inzerát. Anonym, který mi stále posílá pohledy,
je u mne šupák, dokud mi nesdělí svou sprá-
vnou adresu. E. Rössler.

Inzerát. Café Koruna v Jablonci oznamuje, že
na oba vánoční svátky zajistilo koncert Borise
Gulazeva, houslového virtuose z baru Coulton
ve Vídni. Ve vinárně Zlato Rýna hostuje origi-
nální vídeňský šraml.

Inzerát. Horská restaurace Nickelkoppe (Petřín)
pořádá 25. 12. odpoledne dětskou nadílku při
smyčcové hudbě. O uctivou návštěvu prosí bu-
dař J. John.

Inzerát. Maškarní ples na motto Shromáždění
národů na březích Nisy se koná v neděli 6. 2.
1921 ve všech sálech jablonecké tělocvičny. 

27. prosince 1920, 353, strana 1, V
Praha. Národní politika sděluje, že až do Štěd-
rého dne večer bylo zajištěno 1 010 komunistů.

Praha. Politik Dr. Kramář slaví 60. narozeni-
ny. V rámci oslav daruje 125 000 K různým čes-
kým vlasteneckým spolkům.

31. prosince 1920, 329, strana 1, R
Restaurace Lesní zátiší v Proseči zve na Nový
Rok ve tři hodiny odpoledne na velkou tanco-
vačku! Přeji p. t. návštěvníkům a příznivcům
vše nejlepší do Nového roku! Uctivě vás zve váš
hostinský ze Zátiší!

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

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

Na ni mohou Jablonečané odpovídat pro-
střednictvím webových stránek knihovny
v sekci soutěží, tentokrát do 15. prosince. Vy-
hodnocení každého kola proběhne losováním
ze správných odpovědí. Soutěží se o drobnou
cenu.

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

odpověď z listopadového kvízu: Jak se jmenuje
spolek, který dokumentuje a opravuje drobné
památky Jizerských hor: a) Spolek Patron, z. s.
Výhercem za listopad se stala čtenářka Anna
Netopilová.

Otázka na prosinec
Lovecký zámeček na Nové Louce, Šámalova
chata, je hojně navštěvovaným místem Jizer-
ských hor. Natáčel se zde také film:

a) Konec básníků v Čechách

b) Tenkrát v ráji

c) Příliš hlučná samotaFoto Graphis

Novoroční pozdrav vám z Petřína zasílají všichni 
účastníci tehdejších zimních radovánek
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■ Jablonecké maličkosti LIII.

Jablonec nad Nisou je – s ohledem na své
mladé dějiny – vcelku chudý na šlechtické
historie, ale i na všechna ta panská sídla, na
letohrádky s komtesami, na erby a lovy. Uro-
zená sláva zkrátka zůstávala níže pod ho-
rami na rohozeckém či sychrovském zámku. 

Její zašlou zář zde hájí snad jen jablonecký okres-
ní hejtman s půvabně drsným jménem – Jan Ne-
pomuk, baron Wražda z Kunvaldu (1824–1884),
po němž byla dokonce svého času pojmenová-
na ulice, dnes nazvaná prozaicky U Jeslí. Ještě
o ždibec bizarněji pak působila umělá šlechtic-
ká jména jabloneckých továrníků sdružených
do spolku Schlarafiia; například jméno expor-
téra Heinricha Hoffmana překřtěného na rytíře
Brillant von der Kiste (Briliant z Bedny) nebo
továrníka Richarda Haasise mladšího čili rytíře
Maharadscha von Banglesien (Maharádža z Bang-
lésie), odrážející název skleněných náramků
banglí coby typického artiklu jabloneckých ex-
portérů. Proto dnes člověka tak moc překvapí,
když spatří na jakémkoliv jabloneckém domě
erb…

Jeden takový lze nalézt na přední fasádě do-
mu č. 1642/54 v Květinové ulici, na dohled od
Gymnázia U Balvanu. A není to jen tak nějaký
erb, ale erb opravdu dokonale propracovaný,
s řadou detailů, kouzelně složitě pojmenova-
ných heraldikou, vědou o erbech. Takže: ve čtvr-
ceném štítě jsou čtyři pole a v nich vždy po třech
břevnech a jednom kříži; štít je nahoře zakon-
čen přilbicí s přikryvadly a korunkou, z níž vy-
nikají dva bůvolí rohy, mezi nimi je opět křížek.
Nařasená přikryvadla navíc obtáčejí celý erb a do-
dávají mu tak dojem jakési bohaté květnatosti

a důstojnosti. Jenže: důstojnosti navzdory je ví-
ce než jisté, že erb na domě č. 1642/54 nepatří
žádnému známému zástupci severočeské šlech-
ty. Kdepak Desfoursové, kdepak Rohanové či
Clam-Gallasové, rody, kterým v době stavby do-
mu s erbem patřila panství zasahující do území
dnešního Jablonce. Podíváme-li se na samot-
nou stavbu domu v Květinové ulici, zjistíme, že
objekt v tehdy ještě bezejmenné propojce na-
zvané později Blumengasse navrhl jablonecký
stavitel Ignaz Pohlmann v létě roku 1901 pro
pana Leonharda Kleyleina. A dům byl do roka
i postaven. Udržel si dodnes velký díl své pů-
vodní zdobné krásy, i když v původním projek-
tu jsou zobrazeny i dnes již neexistující detaily,
které domu dodávaly více zámecký vzhled. 

Postava Leonharda Kleyleina je v jablonecké
historii nepříliš známá. Adresář jej ještě v roce
1914 uvádí jako šéfa firmy, která se zabývala
skleněným zbožím. V jiných materiálech je
uváděn jako výrobce umělých drahokamů. Víme
také, že pan Kleylein nebyl Jablonečák, ale šlo
o státního příslušníka Bavorska pocházejícího
z Norimberka. Na konci 19. století se v Jablonci
usadil a podílel se tu na zdejším skleněném
úspěchu. Ze své jablonecké firmy pak léta zasí-
lal i výrobky – umělé diamanty norimberské
přírodně-historické společnosti. Ještě roku 1908
řešily rakousko-uherské úřady jeho státní pří-
slušnost, ale později se Kleyleinovo jméno
z historie města ztrácí. Sčítání lidu v roce 1921
uvádí v domě č. 1642/54 již jen vdovu Bertu
Kleylein narozenou sice v roce 1870 v Hodkovi-
cích nad Mohelkou, ale i nadále domovským
právem příslušnou do bavorského Norimberka.
V Jablonci se podle evidence obyvatel zdržova-
la ještě v roce 1939. Pořád ve stejném domě
s erbem, o jehož původu zatím nic moc nevíme.
Existuje sice možnost, že se Leonhard Kleylein
při výzdobě svého domu inspiroval žertovnými
znaky jabloneckých schlaraffů. Ale je zde zá-
sadní rozdíl – erb na jeho domě je mimořádně
vážný – kříž je symbol víry a zbožnosti a břevnu
býval připisován význam umírněnosti. Zbož-
nost a umírněnost coby nezpochybňované
ctnosti starých měšťanů ozdobily jablonecký
dům v Květinové ulici pár let před vypuknutím
první světové války. Jenže ta rozkotala staré
světy a přinesla časy, v nichž se pak pozapomně-
lo nejen na tyto ctnosti, ale i na řadu těch, kteří
bývali jejich nositeli.

Marek Řeháček

Erb na Kleyleinově domě

Kresba Petr Ferdyš Polda

Benefiční kalendář pomáhá již podesáté
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
vydala benefiční kalendář Zaostřeno na
Jizerky 2021. Výtěžek bude věnován na pro-
jekty pomáhající Jizerským horám. 

Kalendář vzešel z fotografické soutěže Zaostře-
no na Jizerky, kterou pořádá nadace již pode-
sáté. Od března do června mohli nadšení foto-
grafové zasílat své snímky Jizerských hor. Letos
přišlo 208 fotografií od 52 autorů. Odborná po-
rota vybrala 35 z nich do výstavní kolekce
a o jednom snímku hlasovala na internetu i ši-
roká veřejnost.

Snímky byly vybrány a budou ukázány
v rámci putovní výstavy, která se postupně ob-
jeví v řadě obcí nejen Libereckého kraje, ale
například i v Polsku, její součástí je i soutěžní
kvíz o knihu O věčných proměnách lesa od
Siegfrieda Weisse. Hlavním výstupem soutěže
je však benefiční kalendář Zaostřeno na Jizer-
ky 2021, který se skládá z 13 nejlepších foto-
grafií, které vybrala odborná porota.

Výtěžek z jeho prodeje věnuje nadace každým
rokem na projekty pomáhající Jizerským ho-
rám. Díky tomu mohla v minulosti podpořit ob-
novu návštěvnické infrastruktury, záchranu ra-
šeliniště na Nové Louce, výsadbu desítek tisíc
původních dřevin na vrcholky těchto hor nebo
vybudování rybího přechodu na Smědé. „Foto-
soutěž se stala tradiční záležitostí a těší mě, že
je o kalendář stále větší zájem. Jeho náklad se
od počátku více jak zdvojnásobil a pro rok 2021
vydáváme 1 800 kusů,“ říká ředitel nadace Ond-
řej Petrovský.

Benefiční kalendáře ve formátu A2 je možné
objednávat za cenu 300 Kč prostřednictvím in-

ternetových stránek www.nadaceivanadejma-
la.cz, případně e-mailem nebo telefonicky. Vý-
těžek nadace věnuje stejně jako v loňském roce
na projekt obnovy evropsky významné lokality
Jizerské smrčiny, který má za cíl zachránit ne-
citlivě odvodněná rašeliniště a výsadbu původ-
ních dřevin do samého srdce Jizerských hor.
Ten realizuje Jizersko-ještědský horský spolek
a nadace zajišťuje spolufinancování k získané
dotaci. Zlepší se tak nejen druhové složení
místních lesů, které obohatí 14 100 sazenic
stromů, ale díky vybudovaným přehrážkám
v melioračních příkopech se významně zlepší
schopnost krajiny zadržovat vodu. „Věřím, že se

i díky prodeji kalendářů podaří získat dostatek
prostředků tak, aby mohl být celý projekt zdár-
ně dokončen,“ sdělil Petrovský. 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
funguje již od roku 1993 a je významnou celo-
státně působící nadací v oblasti životního pro-
středí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí
a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Podpo-
ruje projekty na ochranu a obnovu hodnot pří-
rodního a krajinného prostředí. Svou pozornost
v současné době zaměřuje na nápravu vodního
režimu v krajině, obnovu stabilních lesních eko-
systémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

(op, end)

Přehrážky vybudované na rašeliništi Klečové louky. Jejich smyslem je zpomalit odtok vody z rašeliniště. 
Foto Jakub Trsek
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Pro ekologii musíme přiložit ruku k dílu
Občané pomáhají 
s výsadbou stromů
Oddělení správy veřejné zeleně magistrátu
začalo v letošním roce spolupracovat s dob-
rovolníky z řad jabloneckých občanů, kteří
pomáhají v městských lesích. Jednalo se
konkrétně o ožínání stromečků na lesních
pasekách ve Mšeně v lokalitě Břízky a v Ko-
koníně v ulici Dalešická.

„Dobrovolníci tak ušetřili nemalé peníze
z rozpočtu města. Další spolupráci domlouvá-
me při výsadbě nových stromků na lesních po-
zemcích,“ říká městský lesní hospodář Michal
Šarbort. 

Oddělení správy veřejné zeleně, do kterého
resort lesního hospodáře patří, by touto cestou
chtělo poděkovat především Veronice Kaššovi-
cové, která pomáhala v lokalitě Břízky i přesto,
že pracuje jako lékařka a ještě se stará o dvě
malé děti. V této nelehké době provedla ožínání
stromků na pasece o rozloze 30 arů.

„Podobnou spolupráci jsme chtěli navázat
s Českým svazem ochránců přírody z Koko-
nína, jehož předsedou je Marek Drápal, a dále

s Osadním výborem Kokonín. Současná situace
nedovolila tyto práce zrealizovat v plném roz-
sahu, nicméně věříme, že v následující sezoně
budeme ve spolupráci pokračovat,“ neztrácí
naději Šarbort. 

(mš, end)

Možnost získat Kotlíkové 
dotace trvá
Prodloužení lhůty pro podání žádostí do progra-
mu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
schválila na svém zasedání Rada Libe-
reckého kraje; záměr musí ještě posvětit za-
stupitelstvo. Původně byla uzávěrka pro žá-
dosti 30. listopadu tohoto roku, navrhované
prodloužení lhůty je do 28. února 2021.

Dodatečná částka pro výměnu zastaralých
neekologických kotlů za ekologické zdroje tep-
la činila 55 483 106 korun. Do současné doby se
z ní dočkalo podpory v celkové výši 28 069 853
korun 243 uchazečů, přičemž v zásobníku pro-
jektů je aktuálně připraveno dalších 122 žádo-
stí v celkové výši 13 670 156 korun. 

Slabší podzimní zájem veřejnosti o dotaci byl
důvodem prodloužení termínu příjmu žádostí
do konce února příštího roku. Žadatelé mohou
získat peníze na výměnu starých kotlů 1. či 2.
emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové
kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Více
informací na krajských webových stránkách
https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace. (red)

Foto archiv MMJN

OV Mšeno
Členové osadního výbor jsou aktivní ve své
činnosti. V říjnu spolu s dalšími obyvateli
Mšena uklízeli kolem přehrad a do konce ro-
ku mají naplánováno ještě rozsvícení vánoč-
ního stromu, byť v komorní atmosféře.

Úklid kolem přehrad
Poslední říjnový víkend uklízeli Mšeňáci kolem
jabloneckých přehrad. Dobu zvolili z důvodu,
že část stromů má již opadané listí. Akci pů-
vodně pořádal zapsaný spolek Jablonecká pře-
hrada, k němuž se po rozpohybování činnosti
přidal osadní výbor. Výzva k účasti byla zveřej-
něna i v Jabloneckém měsíčníku, a to ještě před
zpřísněním epidemiologických opatření souvi-
sejících s druhou vlnou COVID-19. Přesto se
v sobotu 24. října sešlo celkem 14 občanů, kte-
ří byli ochotni se podílet na úklidu a přitom sa-
mozřejmě dodržet všechna vyhlášená opatření.
Přítomní se po skončení akce, při níž naplnili
celkem 12 pytlů odpadků, shodli na tom, že ten-
tokrát bylo odpadků více než na jaře. Zřejmě to

souviselo s faktem, že vláda omezila pobyt
v restauracích, a tak se ve zvýšené míře konzu-
moval alkohol venku, soudě podle zvýšeného
množství prázdných lahví a plechovek. Hlavně
se ale shodli na tom, že potkali během akce ne-
zvykle vysoký počet sportovně zaměřených ob-
čanů, v poklusu, v běhu či chůzi, kterým se ur-
čitě bude v uklizeném prostředí sportovat lépe
a radostněji.

Strom se rozsvítí v tichosti
Úklidem kolem přehrad nekončí letošní čin-
nost Osadního výboru Mšeno. Tou nejbližší je
Rozsvícení vánočního stromu na mšenské hrá-
zi jablonecké přehrady. Tato akce je spolupořá-
dána se zapsaným spolkem Jablonecká přehra-
da. Tentokrát se musí obejít bez kulturního pro-
gramu, který v předchozích letech doprovázel
zahájení adventu a celé slavnosti a svojí pova-
hou dodal rozsvícení až „baráčnický“ ráz.
Vánoční koledy si přítomní velice rádi zpívali
s dětmi z blízké mateřské školy nebo později
s pěveckým souborem Izerína.

Bohužel se musí letošní akce kvůli epidemio-
logickým opatřením obejít bez této „třešničky
na dortu“, ale i tak se vánoční strom rozsvítí,
a to v tichosti bez přítomnosti veřejnosti.

Doufáme, že už samotný pohled na rozsvíce-
ný stromek pomůže i v této skromnější podobě
ke zlepšení nálady a vytvoření správné předvá-
noční atmosféry u obyvatel Mšena.

František Pešek, předseda OC Mšeno

■ Osadní výbory

Dětské dopravní hřiště je stále k dispozici 
Čtrnáct dětí z MŠ Mšeňáček se učilo, jak se
správně chovat v silničním provozu. Nácvik
prováděly prakticky na jabloneckém do-
pravním hřišti. 

Na odrážedlech, koloběžkách i kolech se učily
správně jezdit po silnicích i přecházet po pře-
chodech za přísného dohledu svých učitelek
i strážnic městské policie.

Dosud byly mateřské školy jedinými školský-
mi zařízeními, která v rámci krizových opatře-
ní byla v provozu. Od středy 18. listopadu se do
školních tříd vrátili také žáci prvních a druhých
tříd, i jim tak bude k dispozici dětské dopravní
hřiště. 

„V případě zájmu stačí kontaktovat strážnice
na hřišti, a to buď elektronicky na e-mailu kli-
mentova.brona@seznam.cz, nebo telefonicky
na čísle 725 123 132,“ říká Miloslav Lejsek z od-
dělení prevence kriminality a vzdělávání měst-
ské policie. 

Foto archiv OV Mšeno

Foto Miloslav Lejsek
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Šmoulové a strašidla 
v MŠ Pohoda
Děti v mateřské škole Pohoda v Tiché ulici
v Jablonci nad Nisou si během podzimního ob-
dobí užívaly krásný čas svého dětství. Pedago-
gové i ostatní zaměstnanci pro děti připravova-
li aktivity, které je rozvíjely a utužovaly po
stránce psychické i fyzické. Vedle klasických
výchovně vzdělávacích aktivit si děti užily také
tradiční akce naší školky – Šmouliádu, Hallo-
ween aj. Každý den se těšily a těší z pohybu jak
ve školce, tak v lese. 

Chtěla bych touto formou vyjádřit obrovskou
úctu zaměstnancům školky, poděkovat jim za
jejich práci a skvělý přístup k dětem i v době
nouzového stavu. Někteří mají své děti v ZŠ
a po práci v MŠ je čekalo distanční vzdělávání
s nimi, někteří spadají věkem nebo zdravotním
stavem do rizikové skupiny nebo pečují o své
staré rodiče. Přesto všichni zajistili pro děti ve
školce vstřícné a láskyplné prostředí. 

Pavla Macháčková, ředitelka MŠ Pohoda

S Mšeňáčkem do zahrady 
Chtěla bych se podělit o letošní aktivity v naší
jablonecké mateřské školce Mšeňáček, kterým
jsme se věnovali v rámci projektu – Malý za-
hradník od AGRO CS, a. s., Česká Skalice. I přes
řádění COVID–19 na naší planetě jsme se s dět-
mi snažili, seč nám síly stačily. Na jaře jsme se
radovali z jarních květů, které jsme vysázeli na
podzim loňského roku. Rodiče nám na podzim
připravili záhony na naše pěstování. Zasadili
jsme okrasné rostlinky, salát, řepu, mrkvičku,
dýně. Pečovali o jahody a bylinkovou zahrádku.
I ovocné keře nám vydaly plody, které jsme
snědli na dobrém koláči od našich kuchařek.
Třešně, ty nám také moc chutnaly. Proč to
všechno děláme? Aby děti věděly, že vše má
svůj čas, místo a smysl. A vynaložená námaha
s tím spojená jim přinese odměnu nejen v plo-
dech, ale i v prožité radosti. A ta je odměnou
pro nás učitele.

Letos se naše zahrádka rozšířila o tři záhony
na nové zahradě oranžové třídy. Děti se i zde
budou moct prakticky seznámit s pěstováním
rostlin. Už teď tam vysadily jahody a levanduli.
No a co nás čeká v budoucnu? Zazimování za-
hrady a jsme plni očekávání, jak dopadl grant
na proměnu naší zahrady. A to vám sdělím za-
se příští rok.

Za kolektiv učitelů MŠ Mšeňáček 
Iveta Kořenská

Sociální aspekty potřeb 
obyvatel
Dlouhodobě sleduji vývoj v Jablonci a různé
ankety, ve kterých se město umisťuje. Vybral
jsem jedno téma, jež vnímám jako důležité.
Podle indexu kvality života, který zveřejňuje
společnost Deloitte, se Jablonec neustále pro-
padá společně s celým regionem. Je to sice hod-
nocení, které leckdy bývá subjektivní, ale em-
piricky má určitou vypovídací schopnost. Při
pohledu do tabulky se město umístilo na 83.
místě s propadem 16 pozic za rok.

Pozice, na které jsme, přinutí člověka přemýš-
let, kde to vlastně žije. Když se nad tím zamys-
lím, tak z vlastní zkušenosti vím, že strategické
plánování magistrátu zohledňuje v podstatě jen
reaktivní požadavky na městský majetek a or-
ganizace. Domnívám se, že bychom měli chtít
po magistrátu víc, než jen opravený chodník
a zalátanou silnici, ale to, kde by mělo být měs-
to za pět, deset let?

Je zajímavé vidět Jablonec z hlediska sociál-
ního, vzdělanostního, ale i z pohledu služeb
a pracovních příležitostí. Problém strategické-
ho plánování je, že nezahrnuje sociální vztahy
a potřeby realizace a seberealizace. Nejde o to
vidět primárně vše jen z odborného hlediska,
ale mít motivaci vidět město jako komunitu
a posílit prvky, silné stránky a eliminovat ty sla-
bé. Celkově jsme si zvykli na hodnocení tvr-
dých dat, ale to, co nabízí právě index kvality ži-
vota, jsou hodnoty spadající do dat měkkých,
což ukazuje, jak se sociálně a kvalitně vyvíjí naše
město. Hodnocení mají dlouhodobý potenciál
ovlivňovat i ekonomické prostředí, třeba jako je
atraktivnost pro mladé lidi, rodiny, uplatnění
vzdělání, sociálního soužití a schopnost vytvá-
řet investiční poptávku, tedy vytvářet kvalitní
projekty pro realizaci.

Jablonec je dost kompaktní a účelné město,
ale mnohé je poplatné přelomu 90. let minulé-
ho století. Je potřeba reagovat na potřeby sou-
časnosti a přemýšlet, zda má město nějakou
budoucnost. Koncepty sídlišť Šumava či Mšena
i jiných částí nezavdávají příliš možností, jak
realizovat volnočasovou aktivitu. Lze si všim-
nout, že v Kokoníně je kulturní dům a v Rýno-
vicích je dům Česko-německého porozumnění,
kde se dá něco pořádat. Pokud budeme budovat
město jen účelně, nečekejme, že se něco změní.
Jsme už unaveni výčtem zateplování škol a lá-
tání mostů.

Lidé nejsou sami proto, že je to nějak zvlášť
baví, ale třeba proto, že se s většinovou kultu-
rou, která se ve městě děje, obtížněji identifikují.
Sociální vyloučení se v průřezu generací děje
už dávno než v důchodovém věku. 

Je výsledkem schopnosti vytvoření sociálních
kontaktů mimo ty pracovní. Zajímat se o soci-
ální vyloučení v důchodovém věku je velmi po-
zdě. Nepíšu o těch, kteří chodí na atletiku nebo
mají permanentku do divadla, ale o těch, co se
sociologicky někdy označují „mlčící většina“.

Je zřejmé, že sociální vyloučení bude čím dál
větší téma všech věkových sociálních skupin
a na to žádné digitální technologie nejsou.

Jaroslav Řezáč

Když je vůle, jde mnoho 
věcí 
V prvních listopadových dnech jsem si užíval
pohled na výsledek toho, když lidé táhnou za
jeden provaz, jsou trpěliví a vytrvalí. Vážím si
toho, že výsledek nezhatila nečekaná první vlna
epidemie COVID-19, ani její druhá, probíhající
vlna. Naše, téměř půl století stará příjezdová
cesta k řadovým domkům, tvořená z hrubého
makadamu spojeného asfaltem, již dávno ne-
připomínala sjízdnou komunikaci. A jelikož je
v majetku jedenácti soukromých majitelů při-
lehlých řadových domků, jednou dvanáctinou
vlastnictvím Stavebního bytového družstva
Bižuterie, a navíc byla cesta v sedmdesátých le-
tech minulého století částečně vybudovaná na
pozemku dnešního statutárního města Jablo-
nec nad Nisou, bylo o čem a s kým jednat.

Proto chci poděkovat všem sousedům, že by-
li jednotní, chtěli stav cesty změnit, dodrželi
slovo, našli prostředky na její financování a ne-
změnili během více než jednoho roku svůj ná-
zor na věc.

Poděkování patří i Petru Bernardovi z Tech-
nických služeb Jablonec n. N., s. r. o. Několikrát
jsme spolu jednali přímo na místě dosluhující
cesty, vždy trpělivě vysvětloval postup případ-
ných prací, během více než roku nechal něko-
likrát aktualizovat cenovou nabídku a nakonec
odvedl se svými kolegy výbornou práci při cel-
kové opravě naší cesty završené krásným no-
vým povrchem.

Dále chci poděkovat zástupci magistrátu
města Jablonec n. N. Martinu Černému, pově-
řenému vedoucímu oddělení správy komuni-
kací. Jednání s ním probíhala vždy hladce jak
na dálku, tak přímo na místě v terénu. Když dě-
kuji jemu, myslím tím všem z města, kteří naše
snahy o rekonstrukci podpořili a především vy-
členili prostředky na spolufinancování opravy
naší cesty.

Výsledek by se též nezdařil bez souhlasu
s opravou a podporou ze strany předsedy SBD
Bižuterie Stanislava Karpíška, který poskytl své
zkušenosti, náš společný projekt zastřešil a do-
vedl až k objednávce pokládky asfaltobetonové-
ho koberce, tedy do finále.

Díky všem, které jsem nevyjmenoval, protože
jsem je osobně nepoznal, ale kteří dělali „je-
nom“ poctivě svoji práci.

Za vlastníky řadových domků Zdeněk Vrána 

Došlo do redakce

Foto archiv Zdeňka VrányFoto archiv MŠ Mšeňáček

Foto archiv MŠ Pohoda
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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 – opût otevfieme 
Pfiipravujeme Relax pod stfiechou
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

JAZYKOVÉ KURZY V EDUCE 
– VOLNÁ MÍSTA

Nestíháte ve ‰kole? 
Douãíme vás jazyky on-line. 

Pfiíprava k pfiijímaãkám z matematiky 
– kurz pro 9. tfiídy

Nemáte ãas na kurz? 
Zkuste aplikaci Neo Professional

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
P¤EJE ·ËASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE !!! 

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
tel.: 724 026 747, 603 422 043

www.abcremesla.cz 
www.abc-rekonstrukce.cz

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

MT STAVBY 
– nabízíme kompletní rekonstrukce bytÛ 

a domÛ vãetnû koupelen. 
Tel. 775 655 027

E-mail: mt-stavby@seznam.cz

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

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

TELEVIZNÍ DOTACE!
MontáÏ nového satelitu u Vás zdarma.
Karta s Eurosportem doVa‰eho satelitu 

za super cenu.
Zprovozníme Vám i televizi pfies internet, 

pokud nemÛÏete mít satelit.
Tel. : 778 880 006 

KOUPÍM STARÉ VùCI
Koupím rÛzné staré vûci, napfi. fotoaparáty

mûchové, box, TLR, zrcadlovky a jiné 
staré na kinofilm, objektivy. Také staré 

hodiny a hodinky, pfienosná rádia, 
autíãka (ne angliãáky), tabatûrky, pudfienky

a rÛzné dal‰í pfiedmûty ze stfiíbra. 
Nabídnûte, pfiijedu.

Kontakt: 728 533 942 
nebo bleaklow@seznam.cz

SPOLEâNOST REKRA S. R. O.
Úklidové a stavební práce.

nabízí:
– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií

– profesionální hloubkové ãi‰tûní kobercÛ
a sedacích souprav

– generální i po stavební úklidy firem, 
kanceláfií, bytÛ, penzionÛ, hal

– strojové ãi‰tûní podlah.
STAVEBNÍ PRÁCE/REKONSTRUKCE.
DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!

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

PRAV¯ ·VÉDSK¯ BRUSINKOV¯ DÎEM
v˘bornû chutná i léãí moãové cesty, s nízk˘m

obsahem cukru, pfiím˘ dovoz od v˘robce 
ve ·védsku, v nabídce také ‰védské dÏemy

borÛvkové, malinové, jahodové a dal‰í
rozvoz po Jablonci ZDARMA

objednávejte telefonicky nebo e-mailem
tel. 777 321 362, info@scandfood.cz

www.scandfood.cz

ÚČETNÍ SE ZNALOSTÍ NĚMČINY
Pro spolupráci se zahraničními zákazníky

hledáme účetní se znalostí němčiny.
Home office nebo kancelář v JBC 

k dispozici.
Několikrát v roce cesta do Německa.

Allround service 
international consulting s. r. o. 

Bližší info na: wolfgang.quilitz@asic.cz
Tel.: +420 602 663 634, 

+420 770 695 454

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

PRODEJNÍ AKCE
PŘÍMO Z VÝROBY

TĚŠÍME SE NA VÁS
tel. 483 722 201, 775 060 055

www.sperkyjiricek@seznam.cz       

Krkonošská 7-Vrkoslavice
(zastávka autobusu č. 1

Dělnický dům – 5 minut)
Po–Pá 10–17

DO 11. 12. 2020 !!!

Š P E R K Y

prsteny+náušnice+přívěsky+náramky+řetízky

podniková prodejna                     
NOVĚ vedle Naivního divadla

Moskevská ul. 18, Liberec
Po–Pá 9.30–18, So 9–12, Ne 20.12. 9–14

tel. 776 857 002
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz


