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Podporujme se navzájem
Vážení spoluobčané, Jablonečané,

uplynulý rok 2020 byl jiný ve srovnání s pře-
dešlými lety.

Vyhlášení nouzového stavu v březnu loňského
roku a s tím související restriktivní opatření by-
la pro nás pro všechny zcela novou situací, kte-
rou jsme nikdo z nás do té doby nezažil. Do ži-
votů nám vstoupila nečekaná omezení osobní
svobody. Na druhou stranu jsme se stali svědky
vzájemné solidarity a pomoci. 

Symbolem tohoto období byly roušky. Šily se
doma, ve firmách, na úřadech a poskytovaly se
potřebným, protože centrální sklady státu na ta-
kový nápor nebyly připravené. Školy na všech
stupních se musely vypořádat se zcela novým
způsobem vzdělávání. Učení se ze škol přeneslo
do rodin, do domácností. Nastalo období dálko-
vého – distančního vzdělávání. Velká zátěž pro
všechny zúčastněné. Obrovská tíha ležela na
všech zdravotnících, kteří zachraňovali lidské
životy. 

Uzamknutí ekonomiky, omezení podnika-
telských aktivit, omezení volného pohybu lidí

a mnoho dalších restrikcí způsobilo také výpa-
dek daňových příjmu města. Museli jsme proto
přistoupit ke škrtům ve výdajích v řádech desí-
tek milionů. Oproti tomu jsme ovšem také mu-
seli navýšit rozpočet krizového řízení o miliony
korun, abychom splnili nařízení vlády. 

Před prázdninami nastalo rozvolnění a s mír-
ným optimismem jsem věřil, že se situace mění
k lepšímu. S nástupem podzimu se tento před-
poklad, bohužel, nenaplnil a nastala další etapa
nouzového stavu, která byla opětovnou zkouš-
kou naší psychické a fyzické odolnosti. 

Je za námi těžký a složitý rok. Přes všechny
problémy, které nám COVID-19 způsobuje, vě-
řím, že ten letošní rok bude lepší a postupně se
vrátíme k normálnímu životu. Záležet bude také
na každém z nás, na našem chování, na naší
zodpovědnosti k sobě a ostatním. 

Přeji vám proto do nového roku pevné zdraví,
psychickou odolnost, optimismus, sílu a energii
k zvládnutí náročných situací. Podporujme a po-
máhejme si navzájem.

Jiří Čeřovský, primátor

V letošním roce si připomínáme 150 let od narození architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Oba rodáci významně ovlivnili
stavební vývoj našeho města a podle jejich návrhu bylo nejen na Jablonecku postaveno mnoho staveb. Mezi krásné stavby patří například
vila Maxe Jägera, která náleží k vrcholným realizacím jabloneckého architekta Roberta Hemmricha. Ten vilu projektoval v roce 1907
a v roce 1912 stavbu realizoval. Foto archiv Petra Kurtina

Foto Jiří Endler
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Od loňského března jsou pro veřejnost pomysl-
ně zavřené dveře k primátorovi, odložená tra-
diční setkání s občany také nemohla proběh-
nout. Všichni jsme se uzavřeli ve svých kance-
lářích a domovech, kontakty, setkání, porady
probíhaly online. Pokud se situace nezmění ani
v novém roce, bude nutné hledat alternativy.

Virtuální svět, prostředí sociálních sítí. V době
největšího rozvoje pandemie město svou ko-
munikaci s občany přeneslo hodně právě sem.
Jistotou je tištěný Jablonecký měsíčník, který
právě držíte v ruce, mnoho lidí, a tím myslím
i generaci seniorů, je už však schopných komu-
nikovat elektronicky. Proto vznikla městská
kampaň, kde Jablonečané Jablonečany vyzýva-
li k ohleduplnosti a k dodržování platných pra-
videl. 

„Prostřednictvím krátkých klipů jsme tak
k veřejnosti promluvili za město my a některé
známé jablonecké osobnosti. Zvláště si cením
toho, jak tvůrčím způsobem k této výzvě při-
stoupily děti z našich základních škol. Ačkoliv
sociální sítě nejsou způsobem komunikace,

který bych upřednostňoval, musím jim přiznat
rychlost a poměrně velký dosah. A také vyvolá-
vají reakce – někdy nezralé a vulgární, jindy
však nápadité a hodné zamyšlení,“ konstatuje
primátor Jiří Čeřovský. 

Ohlasy a reakce způsobily, že město začalo
uvažovat o dalších alternativách, jak se se svý-
mi občany spojit. „Bude to cesta pokusů a omy-
lů, ale je třeba to zkusit. A je třeba se připravit
na víc možností, abychom i další rok nestrávili
v komunikačním stínu,“ připomíná Čeřovský. 

Už v loňském roce město zahájilo cyklus online
přenosů koncertů včetně rozsvěcení vánočního
stromu. Protože nebylo možné trávit předvá-
noční čas obvyklým způsobem, vznikl Jablo-
necký advent online. Koncerty se odehrávaly
v kostele Povýšení sv. Kříže a v přímém přeno-
su je mohli sledovat lidé doma u svých monito-
rů. „Měli jsme celkem pěknou sledovanost, lidé
nám za přenosy děkovali a těšili se na každý

další, mám z toho radost a velmi dobrý pocit,“
říká Lucie Kocourková z oddělení kultury a spor-
tu, která byla autorkou adventních koncertů. 

K nim se pak na Štědrý den připojilo také vy-
sílání České mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v provedení smíšeného pěveckého sboru Janá-
ček. „Rád jsem využil možnosti popřát Jablo-
nečanům klidné vánoční svátky, když jsem se
s nimi nemohl loni setkat při Primátorském
svařáku v rámci Vánočních trhů, ani jsem ne-
mohl pozvat osamělé seniory na štědrodenní
oběd,“ připomíná primátor. Do jabloneckých
domácností stejným způsobem vstoupil i na
Nový rok, protože se nemohl konat ani Novo-
roční koncert. „Streamy nám ukázaly cestu, jak
je možné komunikovat s našimi občany dál, po-
kud nám epidemická situace nedovolí se ani
nadále přímo setkávat,“ dodává.

Pokud jste neměli čas se na adventní koncer-
ty podívat, najdete je na městském Yotube ka-
nálu Statutární město Jablonec nad Nisou.

A tak, jestliže se v roce 2021 stále nebudeme
moci setkávat, nastoupí online vysílání. „Prostřed-
nictvím živých přenosů v předem avizovaný
čas můžeme pořádat i ta loni odkládaná setká-
ní s občany, kdy lidé budou své dotazy posílat
na daný e-mail nebo je budou vkládat do chatu
a my na ně budeme ve studiu odpovídat,“ do-
dává Jiří Čeřovský s tím, že městská komunika-
ce s veřejností musí nabrat čerstvý vítr moder-
ních technologií. A ačkoliv nebude od začátku
úplně bezchybná, společně s Jablonečany se
v ní budou všichni postupně určitě lepšit.
„I když osobní setkání stále zůstane tím nejdů-
ležitějším kontaktem,“ uzavírá jablonecký pri-
mátor.

(jn)

Osobní setkání je vždy 
tím nejdůležitějším

Slovo komunikace pochází z latinského communicatio a vyjadřuje sdělení.
V souvislosti s jazykem pak komunikace představuje nejen dorozumívání,
jednání, ale i kontakt... A právě o něj nás v roce 2020 pandemie koronaviru
vesměs připravila, komunikace města s veřejností se tím značně ztížila.
Na všem špatném je však třeba vždy hledat také to dobré. A tím dobrým
v tomto případě jsou nové možnosti a způsoby, jak kontakt navázat.

Primátor Jiří Čeřovský promlouvá k obyvatelům města živě v rámci internetového vysílání. Kromě apelu na dodržování opatření
v rámci pandemie COVID-19 pronesl také vánoční přání a 1. ledna můžete sledovat online primátorský novoroční pozdrav.
Reprofoto Jiří Endler

„N ic není samo 
o sobě ani dobré,

ani špatné. Záleží
na tom, co si o tom
myslíme. “William Shakespeare

„A kce je 
základní klíč 

k jakémukoliv 
úspěchu. “

Pablo Picasso

„J estli čekáte na 
to, až budete 

připraveni, budete
čekat po zbytek 
života. “ Lemony Snicket

Foto Martin Kubišta
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Omezený rozsah plánované péče
Počty hospitalizovaných covid pozitivních paci-
entů v jablonecké nemocnici v poslední době
stoupají. „Plánovanou péči jsme začali pomalu
obnovovat, bohužel i nadále ve velmi omeze-
ném rozsahu. Jelikož došlo k částečnému uvol-
nění protiepidemických opatření, musíme počí-
tat s možným nárůstem počtu covid pozitivních
pacientů. Víme, že tato situace je pro všechny
zdlouhavá a nepříjemná, nezbývá nám však nic
jiného než vydržet,“ říká tisková mluvčí nemoc-
nice Jana Válková. Aktuální informace z jedno-
tlivých oddělení naleznete na webu nemocnice
v sekci epidemiologická situace. 

Přesunuté odběrové místo 
I nadále funguje v areálu nemocnice odběrové
místo. Nově je však přesunuto do prostor býva-
lého ARO v pavilonu B. Vchod do odběrového
místa je zvenku, asi třicet metrů od hlavního
vchodu, cesta je značena cedulemi. 

Provádí se dva druhy odběrů: 
– PCR testy pro pacienty indikované obvodním
lékařem či krajskou hygienickou stanicí. Odběr
probíhá ve všední dny v ranních a dopoledních
hodinách, žádanka musí být předem vystavena
praktickým lékařem nebo hygienou. Bez žá-
danky nemůže být test proveden. S sebou při-
neste průkaz totožnosti a průkaz zdravotního
pojištění.

– Antigenní testy pro širokou veřejnost. Odběry
probíhají ve všední dny v odpoledních hodi-
nách, s sebou přineste průkaz totožnosti a zdra-
votního pojištění. 

Upozorňujeme, že na oba testy je nutné se pře-
dem objednat na webových stránkách nemoc-
nice. 

Provoz nemocnice na konci roku
Na konci roku je třeba počítat s omezením pro-
vozu na některých odborných ambulancích.
Rozšířenou otevírací dobu má naopak nemoc-
niční lékárna. Otevřeno je např. na vánoční
svátky 25. i 26. prosince a na Nový rok od 8 do
16 hodin. V nemocnici bude jako vždy v provo-
zu pohotovostní služba pro dospělé i děti. 

Podrobnější informace k vánočnímu provo-
zu najde veřejnost na webových stránkách
www.nemjbc.cz v sekci Pacienti a návštěvy.

(red)

■ Z jablonecké nemocnice

Koronavirus před Vánoci zesílil

Omezení pohybu osob
• Platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve

vnitřních i venkovních prostorech.
• Platí až na výjimky zákaz nočního vycházení

od 23.00 do 5.00. 
• Je zakázána konzumace alkoholu na veřej-

nosti. 

Obchody a služby
• Všechny obchody zůstávají otevřené bez ohle-

du na velikost a sortiment.
• Musí se dodržovat hygienická opatření, tedy

rozestupy a maximálně jeden zákazník na 15
metrů čtverečních.

• Otevřeno může být i v neděli, stejně jako na
Štědrý den dopoledne.

• Povolený je prodej vánočních kaprů v rámci
opatření o konání venkovních trhů. Na nich
se mohou v omezeném počtu stánků prodá-
vat pouze potraviny, je zakázána jejich kon-
zumace na místě. 

• Otevřená jsou kadeřnictví, kosmetické služby
či solária, pokud nejsou součástí provozovny,
která je zavřená, například bazénu.

• Zavřené jsou bazény, fitness či wellness centra.

Restaurace a ubytovací služby
• Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou u-

zavřené.
• Otevřeno může být pouze výdejové okénko,

a to do 23.00.
• Z okénka se nemohou prodávat alkoholické

nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
• Uzavřené jsou ubytovací služby, herny a kasina. 

Svatby, pohřby
• Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně

20 lidí, do pátku 18. 12. to bylo 30.
• V kostelech může být zaplněných jen 20 pro-

cent kapacity. Povolené jsou půlnoční mše na
Štědrý den, i přes platný zákaz vycházení po
23.00, v němž návštěva kostela není uvedena
jako výjimka.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb
• Návštěvy jsou povolené, lidé musí absolvovat

test a mít nasazený respirátor. 

Sport
• Zavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský

sport, venku mohou trénovat skupiny maxi-
málně o šesti lidech.

• V pátek 18. 12. se otevřely lyžařské areály – ne-
ní tam však možné občerstvení a ubytování. 

Muzea, galerie
• Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady

a zámky musí být zavřené. Nadále bude mož-
né navštěvovat některé výstavy se zahranič-
ními zápůjčkami.

• Zoo a botanické zahrady musí být uzavřené. 
(zdroj: Novinky.cz)

Město a sponzor pomohli 
ve školách
Jablonec zareagoval na naléhavou potřebu
chybějícího počítačového vybavení v míst-
ních základních školách pro distanční výuky
a uvolnil ze svého rozpočtu 410 tis. korun pro
nákup 55 notebooků nebo tabletů.

K pomoci se připojila i firma Grepa Net-
works, která nakoupila pro pět základních škol
dalších 40 notebooků v přibližné hodnotě 260
tis. korun. Notebooky školy využijí pro online
vzdělávání dětí a zapůjčí je přímo rodinám, kte-
ré to potřebují.

„Rozhodli jsme se pomoci a koupit techniku
pro online výuku na základě konkrétních poža-
davků škol. Některé měly notebooky dotované
ministerstvem školství, některé však na dodání
stále čekaly, říká náměstek pro oblast školství
David Mánek s tím, že nová technika po návra-
tu všech dětí do škol může sloužit k vybavení
tzv. tabletové, popřípadě notebookové učebny
pro běžnou výuku. 

V mnoha rodinách v době distanční výuky
chyběly počítače, a tak se děti nemohly učit. Tak
tomu bylo například v ZŠ 5. května. „Až s po-
mocí od MŠMT, města i soukromého sponzora
jsem mohla připravit 15 smluv o zápůjčce note-
booků zejména pro žáky 2. stupně. Později tech-
niku využijeme k dalším formám vzdělávání,“
říká Michaela Hanyšová, ředitelka školy.

Vitamínová podpora 
pro opomíjené 
v první linii
Ředitelky devatenácti mateřských škol pře-
vzaly z rukou náměstka pro humanitní oblast
Davida Mánka více než 280 vitamínových ba-
líčků a nanoroušky pro všechny pracovníky
svých zařízení. 

Město tak podpořilo prevenci proti nákaze
COVID-19, na nákup ochranných pomůcek
uvolnilo téměř 120 tis. korun.

„Všichni jsme si zvykli považovat za pracov-
níky v první linii především ty ve zdravotnictví
a sociálních službách. Pozapomněli jsme však
na mateřské škol, kde jsou učitelky i nepedago-
gický personál denně v úzkém kontaktu s dět-
mi i rodiči. Riziko přenosu koronaviru, které
denně podstupují jen s minimální zdravotní
ochranou, je zde také enormní. Proto jsme se
rozhodli z prostředků města nakoupit pro ně
vitamíny a roušky,“ vysvětluje mimořádný
krok města David Mánek. 

(jn/ap)

Pandemie stále neslábne, naopak před Vánoci opět získala na síle a v pátek 18. prosince poslala Česko do vyššího,
4. stupně protiepidemického sytému PES. Opět se zavřely restaurace, bazény, posilovny nebo muzea. Platí zákaz nočního
vycházení od 23.00 do 5.00 a shromažďování většího počtu lidí. V porovnání s „oficiálním“ PES platí však řada výjimek.
V nouzovém stavu je stát od 5. října, o jeho prodloužení bude vláda znovu žádat těsně před Štědrým dnem 22. prosince.

Foto Radka Baloghová

Foto Jana Válková
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Oddělení správy místního hospodářství na-
plánovalo na rok 2021 několik akcí.

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků je naplánován na pon-
dělí 11., 18. a 25. ledna. Stromky odkládejte
pouze ke stanovištím na tříděný odpad. Strom-
ky odložené vedle černých popelnic a kontejne-
rů na směsný komunální odpad nebudou sve-
zeny! V ideálním případě nechte stromek vcelku
a nedávejte ho do jakékoli nádoby na odpad ani
do pytle, nesvazujte ho provázkem apod.
Stromky budou následně seštěpkovány.

Svoz bioodpadu, velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
Díky velkoobjemovým kontejnerům, které měs-
to v roce 2018 pořídilo z dotace Evropské unie
v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí, se v uplynulých dvou letech mohl častěji
svážet bioodpad ze zahrad. V nadcházejícím roce
bychom v této činnosti, která se mezi obyvateli
těší značné oblibě, rádi pokračovali. Velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad budou přistavo-
vány do různých lokalit města od konce března
do listopadu. Na podzim plánujeme posílení
svozů bioodpadu. V průběhu roku 2021 pro-
běhne svoz bioodpadu celkem 17 krát. Časový
rozpis svozů a seznam jednotlivých stanovišť
bude vždy zveřejněn na stránkách města
a v Jabloneckém měsíčníku.

V dubnu a v prosinci je v plánu svoz velko-
objemového odpadu. Svoz nebezpečného odpa-
du proběhne jako tradičně poslední květnovou
a poslední říjnovou sobotu. 

Přehled akcí 2021
Svoz vánočních stromků: 
11. 1., 18. 1. a 25. 1.

Svoz nebezpečného odpadu: 
29. 5. a 30. 10.

Svoz objemného odpadu: 
15. 4. a 9. 12.

Svoz bioodpadu: (soboty, 17 x): 
27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 24. 7., 
21. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 
6. 11., 13. 11. a 20. 11.

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí.

Sběrné dvory
Občané města mohou celoročně využívat pro
odložení svého odpadu síť sběrných dvorů
a sběrných míst. Přehled odpadů, které je mož-
né odevzdat v jednotlivých sběrných místech, je
uveden v tabulce. Další informace k odpadové-

mu hospodářství naleznete na webových strán-
kách města v záložce životní prostředí a odpa-
dy.

• sběrný dvůr Smetanova – tel. 493 645 111
pondělí–pátek 8.00–17.00 hodin

• sběrný dvůr Proseč – tel. 493 645 200
pondělí, středa, pátek 7.00–14.30 hodin
úterý a čtvrtek 7.00–17.30 hodin
sobota 9.00–13.00 hodin

• sběrné místo Dalešická, Kokonín
vždy v sobotu 8.00–12.00 hodin

• sběrné místo Belgická – tel. 602 348 507
pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin

• sběrné místo Želivského – tel. 483 710 955
pondělí–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
sobota 9.00–13.00 hodin

Omezení provozu sběrného místa 
v Želivského ul.
Upozorňujeme občany, že ve dnech 1. až 10.
ledna 2021 bude uzavřeno sběrné místo v areá-
lu Kovošrotu v Želivského ulici. Ostatní sběrné
dvory budou od 4. ledna otevřeny pro občany
dle běžné provozní doby.

Kalendář odpadového hospodářství 2021

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

jedlé oleje
a tuky

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano papír, kovy

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔
Sběrné místo
Želivského ano ano ano ne ne papír, kovy

✔ ✔ ✔ ✘ ✘

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔
ano

✔

✘

✘

ano

ano
(1. 4.–30. 11.)

Na zimu otevřeny dva pruhy v obou směrech
Ačkoliv rekonstrukce mimoúrovňové křižo-
vatky Rádelský mlýn ještě neskončila, od polo-
viny prosince mohou řidiči využívat po celé
zimní období dva jízdní pruhy v každém
směru. Od března roku 2021 se stavba pro-
budí ze zimního spánku a na hlavní trase
Liberec–Turnov se bude jezdit v režimu 2 + 1
jízdní pruh. 

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK) z po-
zice speciálního stavebního úřadu povolil uží-
vání nového levého jízdního pásu silnice I/35
ve směru Liberec–Turnov včetně mostu přes
větev mimoúrovňové křižovatky. Doprava od
Liberce na Turnov přes zimní období povede
přes novostavbu jízdního pásu. Kvůli bezpeč-
nějšímu provozu přes zimní období budou fun-
govat vždy dva jízdní pruhy v jednom směru. 

„Od poloviny února roku 2021 se režim na
hlavní trase silnice opět změní, protože stavba
bude pokračovat. Na dva týdny bude provoz
v režimu 1 + 1 jízdní pruh a od března až do
konce roku 2021 bude režim 2 + 1 jízdní pruhy,“

řekl vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp.
Kromě novostavby jízdního pásu od Liberce na
Turnov již stojí část mostní estakády, která bu-
de jednosměrnou větví pro odbočení z Liberce
na Jablonec nad Nisou. Dokončené jsou také
práce na svedení Jeřmanického potoka do kry-

tého koryta. Rekonstrukcí prošla původní opěr-
ná zeď, která vede podél koryta řeky Mohelky.
V případě příznivých klimatických podmínek
budou stavební práce probíhat i v zimních mě-
sících. Zhotovitel v zimním období počítá s pra-
cemi na rameni silnice I/65 vedoucí na Jab-
lonec nad Nisou. 

„Liberecký kraj podrobně monitoruje stav
dopravy na okolních úsecích silnic ve svém vlast-
nictví. Vzhledem k nárůstu dopravy na úzkých
komunikacích III. třídy v obci Rádlo a v úseku
Radoňovice–Pelíkovice jsme se rozhodli změnit
pořadí důležitosti výkonu zimní údržby a tyto
silnice mají nyní vyšší prioritu,“ informuje Čáp. 

Provoz na silnici I/35 mezi Libercem a Tur-
novem v prostoru stavby vede ve střídavém re-
žimu dvou a jednoho jízdního pruhu – na Li-
berec ve dvou, na Turnov v jednom. Uzavřen je
sjezd na silnici I/65 ve směru na Rychnov
a Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce nehodové
křižovatky potrvá do poloviny prosince roku
2021.

(mt)

Ilustrační foto

Foto archiv ŘSD
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I nadále budou svážet odpad SKS, s. r. o. 
Svoz odpadu i provoz sběrného dvora bu-
dou v Jablonci nad Nisou i nadále zajišťovat
Severočeské komunální služby, s. r. o. (SKS).
Jako dosud bude možné odevzdávat zejmé-
na objemný a biologicky rozložitelný odpad
na překladiště v Proseči, dvůr ve Smetanově
ulici poslouží pro odkládání nebezpečného
odpadu a vysloužilého elektrozařízení. Stej-
né zůstanou od 1. ledna 2021 pro občany
platby za odpad, změní se však místo k uza-
vírání smluv.

V průběhu roku město vyhlásilo dvě veřejné
zakázky – jednu k nakládání s komunálními
odpady, druhou k provozu sběrného dvora. V obou
uspěly Severočeské komunální služby, s. r. o.

Za svoz odpadu město nově zaplatí 45 mil.
korun ročně. „Ceny za jednotlivé služby stou-
pají, oproti minulým rokům bychom však měli
získat kvalitnější služby,“ říká ekonomický ná-
městek Milan Kouřil. Největší zastoupení v cel-
kové produkci odpadů města má směsný ko-
munální odpad (odpad odkládaný do černých
popelnic a kontejnerů), za něj město bude pla-
tit zhruba 27 mil. korun ročně. „Nově budou ce-
nu, kterou zaplatí město svozové společnosti,
tvořit čtyři složky: za výsyp nádob, za odpad, za
pronájem nádob včetně údržby, mytí a čipová-
ní a za pytlový svoz,“ popisuje Barbora Šnytro-
vá z oddělení správy místního hospodářství. 

Také cena za provoz sběrného dvora je o ně-
co vyšší. „Vychází z modelového příkladu na zá-
kladě předpokládaného množství odpadu za
rok. Při plnění veřejné zakázky se jednotkové
ceny vynásobí skutečným množstvím odpadu
odevzdaném na sběrném dvoře, a je tedy prav-
děpodobné, že výsledná cena za rok plnění se
bude lišit od té nabídkové,“ říká náměstek
Kouřil. „Jednotkové ceny jsou vyšší zejména
kvůli předpokládanému růstu zákonného po-
platku za ukládání odpadu na skládky. V té sou-
vislosti se zvýší také ceny za ostatní způsoby
nakládání s odpadem, ovšem zajistit provoz
sběrného dvora je pro město důležité a zásad-
ní,“ připomíná Milan Kouřil.

*všechny ceny jsou uvedené bez DPH

Hospodaření s odpadem bude stát víc,
ale město bude mít větší pravomoci
Za hospodaření s odpady sice město zaplatí víc,
ale také získá kvalitnější služby rozšířené o ně-
kolik novinek. 

• Čipování nádob – město získá přehled
o jednotlivých výsypech. Nádoba bez čipu se
nevysype a platit se bude pouze za skutečně
provedené výsypy, nikoli za teoretické, jako tomu
bylo dosud. Všechny občanské nádoby by měly
být očipované nejpozději do konce června 2021.

• Svážet se bude pouze odpad od občanů
města – město získá přehled o skutečném
množství vyprodukovaných odpadů – nově bude
součástí platby i cena za tunu odpadu.

• Město bude moci nahlížet do informač-
ního systému svozové společnosti, a tak kon-
trolovat jednotlivé výsypy, sledovat polohy vo-
zidel apod.

• Město bude moci ovlivnit harmonogram
svozů.

• Nádoby na odpady se budou pravidelně
umývat.

• Do budoucna se uvažuje o zavedení tzv.
DOOR-TO-DOOR systému (občané by dosta-
li kromě černé popelnice také nádobu na plas-
ty a papír).

• Od června by měl být sběrný dvůr otev-
řen pro občany každou sobotu o dvě hodiny
déle, než tomu je nyní.

Kolik za odpady zaplatí Jablonečané
Pro rok 2021 město zatím nepočítá se zvýšením
plateb za odpad, v novém ceníku platném od
1. ledna 2021 však občanům přibudou možnosti,
co se týče volby velikosti nádoby a četnosti její-
ho svozu. Nejběžnější typ popelnice, tj. nádoba
o objemu 120 l s vývozem 1× týdně, vyjde na
3 206 Kč za rok, kontejner o objemu 1 100 l pak
na 26 375 Kč za stejné období.

Kontaktní místo bude na radnici
Na základě mandátní smlouvy SKS, s. r. o., uza-
vírala pro Jablonec smlouvy a vybírala platby
od občanů za sběr, svoz, třídění, využívání a zne-
škodňování komunálního odpadu. Vedla také
evidenci platících i dlužníků. To se však od led-
na 2021 změní. Tato agenda přechází na město. 

„Pro naprostou většinu občanů se tím nic ne-
změní, stávající smlouvy zůstávají v platnosti.
Pouze v případě, že si někdo bude chtít nově ob-
jednat popelnici, nepůjde do SKS, jako tomu
bylo doposud, ale na nové pracoviště v radnici
přímo přístupné z ulice Kamenná,“ vysvětluje
Barbora Šnytrová. 

„Pracoviště v radnici bude od 1. ledna připra-
vené kompletně obsloužit občany, otevřené bu-

de v pondělí a středu od 8 do 11 a od 15 do 17
hodin,“ říká tajemník magistrátu Marek Řehá-
ček s tím, že ostatní dny v týdnu si budou moci
lidé tyto věci vyřídit přímo na odboru ekonomi-
ky po předchozí telefonické domluvě. Na no-
vém pracovišti bude možné nejen uzavřít no-
vou smlouvu, změnit četnost vývozů či velikost
nádoby, ale také přímo zaplatit úhradu za po-
pelnici. 

Nová obecně závazná vyhláška o odpadech
V listopadu jablonečtí zastupitelé schválili no-
vou obecně závaznou vyhlášku (OZV) o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města, tj. vyhlášku o odpa-
dech. Platit začne od 1. ledna 2021 a upravuje
pravidla pro nepodnikající fyzické osoby v ob-
lasti nakládání s odpady.

„Ačkoliv většina ustanovení se oproti stávají-
cí vyhlášce nezměnila, rádi bychom připomně-
li občanům, jaké povinnosti jim ukládá. Jednou
z těch základních je třídit odpad na papír, sklo,
plasty, nápojové kartony, kovy, textil, biologic-
ky rozložitelný, nebezpečný, objemný a směsný
komunální odpad, jedlé oleje a tuky,“ komen-
tuje vyhlášku Barbora Šnytrová. 

Papír, sklo (barevné a čiré), plasty, nápojové
kartony, kovy a textil se ukládají do barevně
odlišených nádob na veřejných stanovištích –
papír patří do modrého kontejneru, plasty do
žlutého. Společně s plasty se do žlutého kontej-
neru ukládá i nápojový karton, jako jsou krabi-
ce od džusů, mléka apod. „Sklo patří do zele-
ných nádob, některá stanoviště jsou doplněna
o bílý kontejner na čiré sklo, jinde zas najdeme
bílo-zelenou nádobu, tzv. zvon pro bílé i barev-
né sklo. Na kovy jsou určeny šedé a na textil bí-
lé speciální nádoby. Biologicky rozložitelný, ne-
bezpečný a objemný odpad, jedlé oleje a tuky
lze odložit ve sběrných dvorech a na sběrných
místech nebo při ambulantních svozech,“ dopl-
ňuje Šnytrová. 

Po vytřídění všech složek zbyde směsný ko-
munální odpad. „Ten patří do černé popelnice
nebo kontejneru o dostatečném objemu, pří-
padně do speciálních pytlů označených logem
svozové společnosti v místech, kam se nedosta-
ne svozová technika,“ říká Barbora Šnytrová. 

Kromě povinnosti třídit odpad jsou Jablone-
čané povinni ukládat do sběrných nádob pouze
ty složky, které odpovídají označení sběrné ná-
doby. „Krabice, PET lahve a plastové obaly nej-
prve rozložte, rozřezejte nebo sešlápněte, aby
se jejich objem zmenšil, sběrné nádoby se daly
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypa-
dával,“ uzavírá Šnytrová. 

Za porušení povinnosti stanovené v obecně
závazné vyhlášce lze uložit pokutu až do výše
100 tis. Kč. Věnujte proto, prosím, pozornost
správnému nakládání s odpady. (jn)Ilustrační foto

Foto Zdeněk Faistaver
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Nemocné stromy jsou nebezpečné svému okolí 
Jablonec nad Nisou kácí z bezpečnostních
důvodů vzrostlé stromy na svém území.
Důvodem je jejich velmi špatný zdravotní
stav. Stromy jsou v hustě obydlených či fre-
kventovaných místech, některé i na školních
zahradách. Kácet se bude průběžně do kon-
ce března a většinu stromů nahradí v dal-
ších letech nové výsadby.

Oddělení správy veřejné zeleně zahájilo v loň-
ském roce reinventarizaci části městských dře-
vin, protože nejstarší inventarizace vznikly
před deseti lety. V rámci vyhodnocování zdra-
votního stavu stromů doporučili odborníci mimo
jiné v některých případech použití tomografu či
tahových zkoušek. Měření proběhla letos.
„Výsledek ukázal, že je nezbytné některé stromy
skácet, protože jejich zdravotní stav je špatný.
Velmi snížená je často stabilita stromu, který se
tak stává nebezpečným pro své okolí,“ říká ve-
doucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka
Gaislerová s tím, že drtivou většinu pokácených
stromů nahradí nově vysazené.

Jedlovec ve Střelecké
Krásný na pohled, ale nebezpečný pro děti ze
školky byl jedlovec v zahradě MŠ Střelecká.
„Měření ukázala, že ve kmeni byly rozsáhlé
části dřeva stižené hnilobou a stejně tak i ko-
tevní kořeny. Strom sice vypadal napohled
krásně, protože byl vyživený sítí postranních
kořenů, ale jeho stabilita byla kvůli napadeným
hlavním kořenům velmi malá, a tak za nepříz-
nivých klimatických podmínek hrozil pád stro-
mu. A protože byl v centrální části zahrady, kde
se kolem každý den pohybují děti ze školky, ne-
bylo možné jiné rozhodnutí, než jej pokácet.
V tomto případě se rozhodně vzhled a další
funkce, které strom přirozeně plní, nedaly nad-
řazovat nad bezpečnost a zdraví dětí,“ konsta-
tuje Gaislerová. Místo pokáceného jedlovce na-
vrhuje vedoucí oddělení výsadbu dvou vhod-
ných nových stromů. Větších, než se obvykle sá-
zí. „Připravuje se také obnova školní zahrady,
bylo by proto vhodné výsadbu a výběr nových
dřevin spojit s projektem,“ dodává.

Lípa na chodníku
Podobný osud má také mohutná lípa na rohu
ulic Jugoslávská a Korejská. „Ta roste mimo areál

mateřské školy v chodníku, nicméně se školní
zahradou velmi těsně sousedí. Na kmeni stro-
mu jsou dřevokazné houby a je evidentní, že lí-
pa usychá. Prosychání se objevuje řadu let, ale
suché větve se v minulosti opakovaně odstra-
ňovaly. Přítomnost hub však signalizuje další
problémy a nevratné změny. Strom má také vel-
mi poškozené kořenové náběhy, které jsou
v chodníku,“ popisuje Štěpánka Gaislerová.
Místo lípy nový strom město na stejné místo ne-
zasadí, náhradní zeleň však doplní o kousek ní-
že, a to do parku v ulici Generála Mrázka.

Další jedlovec společně s javorem se bude
kácet také v Tyršových sadech. I tady měření
ukázala jejich problémy způsobené hnilobou
a narušenou stabilitu. Oba stromy nahradí no-
vá výsadba.

Stromy ničí chalara i kůrovec
Kácet se bude také v lesoparku na Žižkově vr-
chu, a to uschlý jasan a několik smrků zniče-
ných lýkožroutem. Je možné, že jej napadla
chalara, která v poslední době často způsobuje
uschnutí jasanů. Kácet se bude i mohutný jasan
v ulici Budovatelů, který je mezi tramvajovou
tratí a věžákem. 

„Roste v husté zástavbě a má polovinu koru-
ny suchou. Hrozí, že může ohrozit provoz na
tramvajové trati či komunikaci, nebo obyvatele
žijící v tomto místě,“ informuje vedoucí odděle-
ní správy zeleně.

Sedm smrků v parku Nerudova napadl kůro-
vec. Podle slov Gaislerové neplatí, že kůrovec
napadá jen lesní porosty, vrhá se rád i na měst-
skou zeleň. Jeho šíření napomáhá například
sucho. Na Jablonecku však není naštěstí ještě
natolik rozšířený jako třeba v jižních Čechách
nebo na Vysočině.

Zelené město
Jablonec patří k poměrně hodně zeleným měs-
tům. Městskou zeleň v centru hojně doplňují
stromy v soukromých zahradách starých vil.
Přibližně deset let již město postupně zadává
inventarizaci dřevin rostoucích na frekventova-
ných místech, jako jsou zahrady škol a školek,
parky, aleje, hřbitovy apod. „Stromy jsou živé
organizmy a během deseti let projdou řadou
změn, které mnohdy neprospívají jejich kondi-
ci. Proto jsme přistoupili k aktualizaci tohoto
materiálu,“ říká Gaislerová a dodává, že také do
inventarizace zeleně zasáhla pandemie koro-
naviru a vše zpomalila. Přesto doufá, že příští
rok aktualizaci dat dokončí. (jn)

Foto archiv MMJN

Polemika o zachraňování a ničení
Oddělení správy veřejné zeleně se už z titulu
svého názvu stará o vše zelené ve městě. Což
znamená, že také žádá o povolení ke kácení.
Pokud se však kácí, je k tomu závažný dů-
vod. 

Také strom je živý organizmus a jako takový
stárne a churaví, až nemoci podlehne. Právě
nemocné stromy, které se navenek mohou tvářit
zdravě, se stávají nebezpečné pro své okolí – mo-
hou se vyvrátit či zlomit. A pokud navíc rostou
v zahradě mateřské školy, pak každý rozumný
člověk nemá o čem přemýšlet. 

Stejně tak přistoupila správa veřejné zeleně
k jedlovci v zahradě školky ve Střelecké ulici,
u nějž odborná měření prokázala rozsáhlou
hnilobu uvnitř kmene. Na pohled krásný, ale už
na konci svého života. A tak přišlo na řadu ká-
cení, proti němuž protestovali někteří sousedé.
Více či méně. Konkrétně v ulici Střelecká však
vyrazila na válečnou stezku za záchranu jed-
lovce žena ozbrojená sekerou v okamžiku, kdy
byl odborník na kácení v koruně zmíněného
stromu. 

Kácet tak vysoký strom uprostřed husté měst-
ské zástavby totiž není vůbec jednoduché.
Nestačí, že ke kmeni přistoupí zkušení statní
dřevorubci s patřičnými nástroji a je to. Kácení
v zástavbě začíná odshora odřezáním větví
a postupným zkracováním kmene. Vraťme se

však k našemu příběhu: když byl pracovník
v koruně stromu a začal se poutat lany, přiběhla
sousedka se sekerou, aby jeho práci zarazila.
Nejprve tahala za lana zajišťující muži bezpečí.
Když se paní navzdory v koruně udržel, sebra-
la rozhořčená žena dřevorubci žebřík a zahodi-
la jej do sousední zahrady, sekerou mu rozbila
přední sklo auta a vypustila jedno kolo. Pak ví-
tězně odkráčela, zatímco muže musela zachrá-
nit městská policie. 

V případě, který jsem vám vyprávěla, paní
bránila sice krásný, ale těžce nemocný strom
ohrožující bezpečnost a zdraví dětí. Není to
správné, ale z určitého úhlu pohledu by se to
možná dalo pochopit. Co však pochopit rozhod-
ně nelze, je to, když někdo pod rouškou tmy ne-
váhá svévolně zničit a v podstatě zabít pět zdra-
vých mladých bříz, které mají svůj život teprve
před sebou. Ptáte se se mnou proč? Netuším.
Možná chtěl využít jejich údajně zdraví pro-
spěšnou mízu a zásobit jí celou rodinu. Možná
byl jen hloupý a sobecký. V každém případě se
dopustil trestného činu. 

(jn)Torzo stromu ve Střelecké ulici, foto archiv MMJN

Ilustrační foto Graphis
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Střední školy můžete navštívit také online
Pandemická situace ohrožuje i tradiční dny
otevřených dveří jabloneckých středních
škol. Proto jejich vedení připravilo dvě al-
ternativy prezentace, a to buď online nebo
prezenční ve škole. Vše se rozhodne podle
aktuální situace vládních opatření ohledně
COVID-19 v daném období.

Během dnů otevřených dveří se veřejnost může
seznámit nejen s prostředím a zázemím školy,
ale i se školním vzdělávacím programem. Dny
otevřených dveří jsou určeny zejména pro žáky
9. tříd. Gymnázium Dr. Randy pořádá i den
otevřených dveří pro žáky 5. tříd, kteří plánuji
studovat na tamějším víceletém gymnáziu.

Termíny dnů otevřených 
dveří
Gymnázium Dr. Antona Randy
Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 737 611, e-mail: 
gymrandy13@randovka.cz, www.randovka.cz 
12. 1. /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně nebo online,
pro žáky 9. tříd.
19. 1. /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně nebo online,
pro žáky 5. tříd.
Akce se uskuteční podle aktuální epidemické
situace buď online nebo prezenčně ve škole, in-
formace budou na stránkách školy www.ran-
dovka.cz a na školních sociálních sítích.

Gymnázium U Balvanu
U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 320 086 nebo 774 320 086, 
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz, 
www.gymjbc.cz

7. 1. /čtvrtek/ 16.30 hodin – v tělocvičně nebo
online, pro žáky 9. tříd.
Akce se uskuteční podle aktuální epidemické
situace buď online nebo prezenčně ve škole,
informace na webových stránkách školy
www.gymjbc.cz.

Střední škola řemesel a služeb
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 443 111, recepce@sosjbc.cz,
www.sosjbc.cz
14. 1. /čtvrtek/ 9.00–15.30 hodin – individuálně
v budově školy SŠŘS, pro žáky 9. tříd.
9. 2. /úterý/ 8.00–12.00 a 16.00–21.00 hodin –
burzaskol.online, pro žáky 9. tříd.
Podle aktuální epidemické situace prezenčně
ve škole 14. 1. celý den 9–15.30 hodin. V apli-
kaci TEAMS v úterý 9. 2. v uvedeném čase na
portále burzaskol.online, informace budou tak-
též poskytovány průběžně na webu školy
www.sosjbc.cz. Individuální prohlídky dílen
jsou možné po telefonické dohodě s Pavlem
Hartlem, tel: 724 121 937.

Střední průmyslová škola technická
Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 359 211 nebo 602 163 912, 
e-mail: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz
21. 1. /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin – individuálně
v budově školy SPŠT, pro žáky 9. tříd.
9. 2. /úterý/ 8.00–12.00 a 16.00–21.00 hodin –
burzaskol.online, pro žáky 9. tříd,
Podle aktuální epidemické situace ve škole 21. 1.
celý den 9–16 hodin. V aplikaci TEAMS v úterý
9. 2. v daných časech na portále burzaskol.onli-
ne, průběžně na webu školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 
tel. 778 540 704, e-mail: info@supsavos.cz,
www.supsavos.cz
11. 5. /úterý/ 9.00–16.00 hodin – individuálně bu-
dova SUPŠ a VOŠ JBC, pro studenty 4. ročníků SŠ.
Podle aktuální epidemické situace ve škole 11. 5.
celý den 9–16 hodin, informace budou na strán-
kách školy a sociálních sítích. 

Vyšší odborná škola mezinárodního 
obchodu a Obchodní akademie
Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 312 364, e-mail: info@vosmoa.cz,
www.vosmoa.cz
8. 1. a 9. 1. /pátek a sobota/ 13.30–17.30 hodin
a 9.30–13.30 hodin – kdykoli ve vymezeném
čase, pro žáky 9. tříd.
9. 2. /úterý/ 8.00–12.00 a 16.00–21.00 hodin –
burzaskol.online, pro žáky 9. tříd,
Podle aktuální epidemické situace buď online nebo
prezenčně ve škole, informace budou na strán-
kách školy www.vosmoa.cz a sociálních sítích.

Neznámý pachatel poškodil pět bříz
Když město Jablonec nad Nisou zrekonstru-
ovalo pěšinu vedoucí kolem areálu plavec-
kého bazénu z ulice Svatopluka Čecha do
ulice Pod Skalkou, vysadilo podél ní v roce
2017 březovou alej. Tu v nedávných dnech
zničil neznámý pachatel. 

O své koruny přišlo pět ze sedmi bříz, které
město nechalo vysázet před třemi lety. „Nezná-
mý pachatel zkrátil pět stromů na polovinu –
odstranil jim prakticky celé koruny. Zbyly jen
kmeny s jedním či dvěma spodními patry vět-
ví,“ stěžuje si vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně Štěpánka Gaislerová. Podle jejích slov

jsou takto násilně upravené břízy úplně zniče-
né. „Takový strom je třeba vyměnit. Proto jsme
celý případ oznámili a řeší jej Policie ČR.“
„Výsadba jednoho zdravého stromu stojí 8 tisíc
korun. Vzhledem k tomu, že vyměněno jich bu-
de muset být pět, vznikla městu čtyřicetitisíco-
vá škoda,“ konstatuje náměstek primátora pro
ekonomiku Milan Kouřil. Poničení stromů je
nepochopitelné. Jak říká Štěpánka Gaislerová,
výsadba březové aleje byla v této lokalitě zvole-
ná úmyslně, protože v okolí rostou osiky, břízy
a několik dubů, takže nová výsadba druhově
navazuje na stávající porosty. Nové stromy za
zničené vysadí město na jaře. (jn)

Krátce z Jablonecké energetické
Teplo se v Jablonci nezdražuje
Do nového roku vstupuje Jablonecká energetická
s dobrou zprávou pro své odběratele. Navzdory
více než tříprocentní inflaci zůstávají ceny tepla
v Jablonci stejné jako v právě uplynulém roce
2020. „Velmi mě těší, že držíme ceny na úrovni
roku 2020, a vycházíme-li ze statistiky Teplá-
renského sdružení ČR, stále jsme pod průměr-
nou cenou tepla, která přesahuje 600 korun.
Např. ve srovnání se sousedním Libercem máme
základní ceny dokonce o cca 150 Kč/GJ níže,“
říká ředitel teplárny Boris Pospíšil. Cena s deseti-
procentní DPH zahrnuje vedle samotného tep-
la také nonstop servis, odbornou obsluhu, revi-
ze, dálkový monitoring a další služby jako tře-
ba klientský portál pro zobrazení smluv, faktur,
záloh aj. Vy, kteří topíte s Jabloneckou energe-
tickou, se tak zkrátka nemusíte o nic starat. 

A jaká je cena?
Ceny platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
pro odběratele, kteří nemají sjednány
individuální cenové podmínky:

• tarif R1: 599,00 Kč/GJ vč. DPH 

• tarif R2: 584,00 Kč/GJ vč. DPH 

Dokončení kogenerací
Jablonecká energetická od revitalizace sítě v le-
tech 2015–16 nepřestala svoje služby zkvalitňo-
vat a rozvíjet. Po letech příprav se letos, tak jak
bylo v plánu, podařilo ve spolupráci s firmou
ČEZ Energo nainstalovat a zprovoznit kogene-
rační jednotky ve čtyřech okrscích. Ty budou do
systému předávat odpadní teplo, které vzniká

při výrobě elektrické energie. „Poslední kogene-
raci jsme zprovoznili v prosinci na zdroji v ul.
Březová,“ potvrzuje projektový manažer Martin
Kočí. Od října a listopadu už jsou plně funkční
jednotky v ul. Liberecká, B. Němcové a J. Hory.
Veškeré náklady s projektem hradí ČEZ Energo.

„Děkujeme za pochopení a trpělivost všem
obyvatelům, kterých se výstavba nových jedno-
tek dotkla a způsobila dočasné nepříjemnosti,“
říká za společnost Jablonecká energetická Bo-
ris Pospíšil.

Elektromobily ve službách energetiky
Pracovníci Jablonecké energetické při cestách
po městě nově využívají dva elektromobily zn.
Škoda Citigo, na jejichž pořízení získala společ-
nost 40% dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. (mh)

Foto TV RTM

Foto archiv MMJN
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Žádosti o dotace lze podat do 10. února
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy, v rámci nichž lze žá-
dat o finanční podporu od 18. ledna 2021.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
pro rok 2021 se týkají těchto oblastí: sociální
péče a zdravotnictví, výchova a vzdělávání dětí
a mládeže, kultura a volnočasové aktivity obča-
nů – zvláště dětí a mládeže (pravidelná celo-
roční činnost, kulturní akce) a sport a tělový-
chova (pravidelná celoroční činnost).

Žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, které jsou dostupné na webu města:
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/doku-
menty/formulare.html 

Originál žádosti podepsaný statutárním zá-
stupcem musí být podán v období od 18. ledna
2021 do 10. února 2021 do 17.00 hodin následu-
jícím způsobem: osobně do Informačního stře-
diska Magistrátu města Jablonec nad Nisou
v jeho provozní době.

„Žádost musí být osobně předána nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj.
dne 10. 2. 2021 do 17 hodin. Za okamžik podá-
ní žádosti se považuje čas, který bude na pře-
dané žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou,“ upozor-
ňuje Jiří Kubsch z odboru humanitního, který
má dotace na starosti.

Žádost můžete zaslat také poštou na adresu
Magistrát města Jablonec nad Nisou, a to v řád-
ně uzavřené obálce označené nápisem Dotační
program (uvést přesný název podle příslušné-
ho dotačního programu) a opatřené razítkem,
případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho zástupce, je-li právnickou oso-
bou. „Obálka musí být viditelně označena též
kontaktní adresou žadatele,“ doplňuje Jiří
Kubsch.

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát měs-
ta Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01,
Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žá-
dosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu
pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v příslušném dotačním programu.
Doručení na e-mailovou adresu má pouze in-
formativní charakter a nezakládá tak účinky
podání žádosti.

Dále je možné žádost podat elektronickou
formou, a to následujícími způsoby:

– prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formá-
tu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpo-
zději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 10. 2. 2021 do 17 hodin. Za okamžik po-

dání žádosti se považuje čas podání (odeslání)
datové zprávy. ID datové schránky: wufbr2a

– e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu
epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být
zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro po-
dávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17 hodin.
Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu. „Žádosti podané po uplynutí
lhůty nebude vyhověno. Termín podání žádostí
je od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17 hodin,“
zdůrazňuje termín Kubsch.

Podrobnosti naleznete v dotačních programech
pro jednotlivé oblasti a v Zásadách pro posky-
tování dotací a peněžitých darů z rozpočtu sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou, které jsou
k dispozici na webových stránkách města. (jk)

Vzhledem k aktuální epidemické situaci
i veškerým omezujícím opatřením bude na
odboru správním jabloneckého magistrátu
v budově Komenského 8 zrušena rovněž led-
nová úřední sobota, standardně plánovaná
na 2. 1. 2021.

Dle platného Usnesení vlády České republiky
je stále omezen rozsah úředních hodin správ-
ních orgánů pro předem neobjednané klienty
na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v da-
ném dni. „Toto opatření se neuplatní v přípa-

dech, kdy byl klientovi předem potvrzen termín
schůzky na úřadě. Z tohoto důvodu je tedy
možné se i nadále na jednotlivá pracoviště ob-
jednávat prostřednictvím elektronického objed-
návkového systému, dostupném na webových
stránkách města, případně také telefonicky na
příslušných kontaktech uvedených tamtéž. 

V tomto režimu zajišťuje odbor správní MMJN
činnost svých agend v celkovém rozsahu 30 ho-
din týdně,“ říká Petr Karlovský, vedoucí odboru
správního. 

(end)

■ Zprávy z magistrátu 

Pracovní sobota na magistrátu v lednu zrušena

Vedoucí oddělení stavební úřad 
na odboru stavebním a životního prostředí

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

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

nimálně 2 roky ve správním orgánu vykonáva-
jící státní správu (i v přenesené působnosti),
nejlépe při výkonu agendy stavebního úřadu;
složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti
na požadovaném úseku výhodou; dobrá orien-
tace v prostředí výkonu přenesené působnosti
státní správy; výborné komunikační a vyjedná-
vací schopnosti; schopnost řídit středně velký
kolektiv; aktivní přístup k řešení problémů; fle-
xibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně
velkého pracovního kolektivu, který zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavební-
ho úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o ú-

zemním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a předpisů souvisejících včetně zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast-
nického práva k pozemku nebo stavbě (vyvlast-
ňovací zákon) a to na území Statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spa-
dajících do územní působnosti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností s výjimkou obce
Rychnov nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 2. 2021, popřípadě podle vzájemné do-
hody.

Přihlášky do 14. ledna 2021 do 11 hodin.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete
na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

■ Personální inzerce

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto Petr Karlovský
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Výstup na Černou 
studnici
Ve čtvrtek 1. 1. 2021 se koná 37.
ročník výstupu na Černou studni-
ci. Lze jít z libovolné strany, cíl je
na vrcholu ve výšce 869 metrů.

Novoroční výšlap 
na Nisanku
Čtrnáctý ročník výstupu k rozhledně
Nisanka se koná ve čtvrtek 1. led-
na 2021. Prezentace účastníků
proběhne u rozhledny od 10 hodin
do 14.30 hodin. Rozhledna se na-
chází v 676 m n. m, vyhlídkový o-
choz v 700 m n. m, celková výška
věže i s anténním nosičem je 35 m.

Cesta přes hráz je 
opět volná
Veřejnost opět může na přehradu
hledět z opravené koruny hráze.
Stavební práce za téměř 19 milio-
nů korun, které započaly loni v zá-
ří, jsou hotové a hráz opět slouží
veřejnosti. Povodí Labe opravilo
porušené konstrukční vrstvy ko-
runy hráze, ochranu před zatéká-
ním srážkových vod, čímž pro-

dloužilo životnost vodního díla
a zlepšilo stav komunikace na hrá-
zi. Po nových hydroizolacích se
opravily povrchové vrstvy vozovky
a chodníků včetně zábradlí, nově
jsou přespárované pohledové ka-
menné bloky na koruně hráze.

Kamerový systém 
v Tyršových sadech
Nová bezpečností kamera bude
hlídat pořádek v Tyršových sadech.
Je součástí Městského kamerové-
ho dohlížecího systému (MKDS),
který spravuje městská policie. Na
její zřízení přispěla dotace Minis-
terstva vnitra. Nová kamera dohlíží
na východní část parku, a to zejmé-
na na vchody z ulice Fügnerova,
na dětské hřiště a jeho okolí včet-
ně nově zřízeného stanoviště MP.
„Doplní tak tu stávající v ulici Sado-
vá a pomůže nejen městské policii,
ale také Policii ČR s dohledem na
dodržování veřejného pořádku v par-
ku, který veřejnost stále vnímá ja-
ko problematický,“ říká manažer
prevence kriminality MP Jablonec
nad Nisou Tomáš Svačina. Dotace
Ministerstva vnitra ČR z programu
Prevence kriminality na místní
úrovni činila více jak 200 tis. korun.

Každý může pomoci
Do pomoci lidem v první linii se
pustila společnost CK-sport provo-
zující hotel Semerink. Pomáhá
tím, že vozí obědy a večeře do jab-
lonecké nemocnice a tanvaldské
léčebny dlouhodobě nemocných.
„V této době je důležité si pomáhat,
proto jsme se rozhodli zrealizovat
projekt Pomáháme lidem v první
linii. Zajišťujeme stravování zdra-
votníkům, rádi bychom však naši
pomoc v roce 2021 rozšířili také na
záchranáře, hasiče nebo řidiče auto-
busů,“ říká Marek Hawk a dodává,
že k rozšíření služeb může pomoci
každý, kdo buď zašle finanční přís-
pěvek na transparentní účet 123-
2913800247/0100, nebo si zakoupí
voucher v hotelech CK-sport. Ten pla-
tí do konce roku 2021 a 20 % z je-
ho ceny jde taktéž na transparent-
ní účet. Kontakty a další informace
najdete na str. 22 tohoto vydání.

Omluva
V prosincovém vydání JM se do ti-
tulku přání k významnému život-
nímu jubileu Hany Dobešové, která
oslavila 100 let, vloudil tiskařský
šotek. Haně Dobešové se omlouvá-
me. (red)

Na Dolině nevstupujte na stavbu!
Na začátku loňského roku se započalo s úpravou
vodního koryta potoku protékajícího územím
Doliny. Úpravou vznikne funkční biotop, který
bude zároveň plnit i retenční funkci. V těchto
dnech byla stavba přerušená, práce začnou zno-
vu na jaře. Město žádá občany, aby na označené
staveniště nevstupovali. „Vyzýváme veřejnost,
aby dávala pozor a na ohrazené území nevstupo-
vala. Hlavně musí být opatrné děti, aby při sáň-
kování nevjely do nové tůně nebo na ni nevstu-
povaly, pokud bude zamrzlá. Hrozí tu nebezpečí
utonutí,“ upozorňuje Petr Mikulášek z oddělení
investiční výstavby. Na projekt Revitalizace vo-
doteče Dolina v Jablonci nad Nisou v předpoklá-
dané hodnotě 4,4 mil. korun získalo město dota-
ci z EU přesahující jeden milion. Koryto potoka
bude mít nový tvar, bude přehrazené pěti pře-
hrážkami a nově v něm bude vzdouvací objekt.
Lokalitu doplní mlatové i kamenné cesty a nový
mobiliář. Vysazena bude i nová zeleň. Hotovo by
mělo být v říjnu 2021.

Vzhledem k pandemické situaci se le-
tos na Mírovém náměstí v Jablonci nad
Nisou konaly vánoční minitrhy. K dis-
pozici bylo šest stánků, které město
nabídlo prodejcům zdarma. Sortiment
se měnil podle harmonogramu. Foto
Jiří Endler

V neděli 29. listopadu rozsvítil primátor
Jiří Čeřovský a duchovní Roman Ham-
pacher vánoční strom. Letos poprvé
bylo rozsvícení bez účasti veřejnosti.
Vysíláno bylo online. Pod stromkem
však nechyběla tradiční schránka na
dopisy Ježíškovi. Foto Václav Novotný

Online koncert Láska, víra naděje po-
řádalo jablonecké divadlo v předvá-
nočním čase. Na pódiu se postupně
střídala řada českých umělců, např.
Dasha, Leona Machálková, Jan Smig-
mator a další. Překvapením večera byl
Štefan Margita. Foto archiv

Brathův altán
v novém hávu 
Jabloneckému Tyršovu parku vé-
vodí altán zvaný Brathův pavilon.
Stavba stylově na pomezí secese
a art deco vznikla roku 1913 z da-
ru France Bratha. Letos město pa-
vilon nákladem téměř 50 tisíc ko-
run opravilo. „Na pavilonu byla
graffiti, která jsme nechali odstra-
nit a celou stavbu nově natřít včet-
ně zábradlí. Celkem jsme za opra-
vu utratili 47,3 tisíce korun,“ kon-
statoval ekonomický náměstek
Milan Kouřil. Opravu provedla
jablonecká rodinná firma, která
se už po tři generace zabývá ma-
lováním, nátěry a tapetováním.

Tyršovy sady vznikly s přičině-
ním jabloneckého Okrašlovacího
spolku, jenž byl založený v roce
1879. Ačkoliv proti záměru spolku
vystupovali někteří Jablonečané,
nakonec se vše podařilo uskuteč-
nit. Díky příspěvku jablonecké
městské spořitelny spolek v roce
1884 vykoupil mokřinatý poze-
mek na levém břehu Nisy o rozlo-
ze 19 491 m2, na němž byl v ne-
děli 9. července 1893 park podle
projektu zahradního architekta
Hectora Ecka slavnostně otevřený.
Během let přibývaly drobné plas-
tiky a pamětní kameny. Přirozený
zdroj spodní vody napájel jezírko,
na kterém se v zimě bruslilo. 

„Parky v té době sloužily nejen
odpočinkovým, promenádním, ale
také hudebním a tanečním aktivi-
tám měšťanů. Jenže právě proto
tomu jabloneckému něco chybělo.
Pavilon pro kapelu! Takový otev-
řený altán se stříškou, jaký v té
době byl již třeba v hájku za res-
taurací Střelnice. V Tyršově parku
vznikl roku 1913 architektonicky
velmi čistý objekt ve stylu na po-
mezí secese a art deco. Nápis v jeho
stříšce stále ozdobně hlásá: Franz
Brath Stiftung 1914 neboli Z daru
Franze Bratha 1914,“ říká vlasti-
vědný badatel Marek Řeháček.

Vzpomínáme
V neděli 17. ledna 2021 to bude
rok, co nás v nedožitých 100 le-
tech navždy opustila milovaná
maminka a babička Marie Pulš-
čáková. Vždy měla velmi ráda ce-
lou rodinu, které moc chybí. S bo-
lesti v srdci na ní vzpomíná dcera
Marie a vnuk Lukáš s rodinou.
Zůstaneš stále s námi.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Doprava od roku 2023
Jablonec vybral dopravce, který bude po dva roky
zajišťovat dopravní obslužnost ve městě i okolí od
1. 2. 2021. Už teď je však třeba pracovat na zajiště-
ní dopravce od 1. 2. 2023. Proto město zadalo spo-
lečnosti PRO CEDOP, s. r. o., zpracování doprav-
ně-ekonomické analýzy Strategie MHD Jablonce
nad Nisou pro období 2023–2033. 

Společnost PRO CEDOP pracovní návrh studie před-
stavila zastupitelům začátkem prosince na semináři.
Z něj vzešly podněty, které zpracovatel do studie za-
pracuje společně s dalšími požadavky ze čtvrtečního
jednání. Například bude studie doplněná o zhodno-
cení vlivu exhalací a hlučnosti dle jednotlivých trak-
cí či o analýzu dopravy vozidly na hybridní pohon.

„Dále se strategie variantně doplní o možnost, jak
by doprava na Jablonecku vypadala s vozy na elek-
tropohon a jaké jsou dotační možnosti na nákup
těchto vozidel i příslušné infrastruktury dle jednotli-
vých trakcí – dieselové, CNG a elektrické,“ říká pri-
mátor Jiří Čeřovský s tím, že o studii budou zastupi-
telé jednat opět v lednu 2021.

Rozpočtové provizorium
Město má schválené rozpočtové provizorium,
podle kterého se bude řídit hospodaření do schvá-
lení nového rozpočtu pro rok 2021. Ten budou za-
stupitelé projednávat v únoru 2021. Tato praxe
platí v Jablonci už 27 let.

„Do doby schválení rozpočtu na rok 2021 budou
maximální měsíční neinvestiční výdaje odborů ve sta-
novené výši, investiční se budou čerpat dle uzavře-
ných smluv a nebudou se zahajovat nové investiční
akce. Limit na čerpání neinvestičních výdajů je zhru-
ba jedna dvanáctina upraveného rozpočtu roku 2020,“
konstatuje náměstek pro ekonomiku Milan Kouřil.

„Magistrát a městská policie tak po dobu rozpočto-
vého provizoria mohou celkem utratit maximálně 79
milionů měsíčně,“ uvádí vedoucí odboru ekonomiky
Kateřina Tuláčková.

Nová tvář břehů přehrady
Architektonická soutěž k zázemí přehrady Mšeno
byla vyhlášená v červenci 2020, hodnotící komise
zasedla na začátku prosince. Vítězně ze soutěže na
Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady vyšel
návrh ateliéru PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI.
Sjednocený vzhled a lepší zázemí by tak přehrada
měla mít už příští rok. 

Cílem vítězného návrhu je území kolem přehrady
vizuálně propojit, očistit a navázat na krajinu bez

větších zásahů. Charakteristickým rysem navržených
objektů jsou lámací dveře a kryté zápraží. Objekty
jsou složené z modulů o velikosti 6 × 6 metrů, v nichž
může být kiosek s občerstvením, hygienické zázemí,
převlékárny, sezení nebo sklady. Moduly mají leh-
kou dřevěnou, snadno opravitelnou konstrukci. 

„S vítězným uchazečem uzavřeme smlouvu o dílo
na vypracování dalších stupňů projektové dokumen-
tace. Tu pak v lednu 2021 projednají radní společně
s harmonogramem realizace, jehož součástí bude
i řešení nájemních vztahů na pozemky pod stávající-
mi stánky a vlastnictví inženýrských sítí k nim,“ říká
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Nový plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou
2021–2023 vymezuje oblasti podpory a stanovuje
priority, zajišťuje způsob dostupnosti sportovních
zařízení pro občany a určuje prostředky z rozpo-
čtu. Oproti tomu předchozímu obsahuje několik
zásadních změn. 

„Kromě navýšeného objemu finančních prostřed-
ků na neinvestiční podporu sportu je nově v plánu
nastavený systém finanční spoluúčasti města na o-
pravách a údržbě sportovní infrastruktury ve vlast-
nictví nebo v dlouhodobém pronájmu sportovních
organizací. Změny jsou také v oblasti oprav, údržby
a investic do majetku města,“ komentuje plán ná-
městek pro oblast humanitní David Mánek. 

Městské dotační programy
Na dotační programy na podporu aktivit v oblas-
ti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělá-
vání, kultury, sportu a tělovýchovy pro rok 2021
je v městském rozpočtu celkem alokováno přes
6 milionů korun.

„U jednotlivých dotačních programů došlo k navý-
šení finančního objemu a přesunu finančních pro-
středků mezi nimi,“ říká náměstek pro oblast huma-
nitní David Mánek. Více o dotacích na str. 8.

Do kultury půjde 4,3 miliony
Zastupitelé rozhodli poskytnout účelové neinvestič-
ní dotace na kulturní činnost v letech 2021–2023
v celkové výši 4,3 mil. korun. 

„Navrhovaný objem financí na roční zálohu pro
jednotlivé subjekty je ve výši schválené pro rok 2020
ještě před květnovými restrikcemi,“ konstatuje ná-
městek Mánek a dodává, že tyto subjekty nemohou
v letech 2021–2023 žádat o dotaci na činnost, ale mo-
hou žádat o dotaci z programů na akce. (jn)

■ Aktuálně
Od února bude Podhorská volná
V pondělí 4. ledna 2021 se musí mo-
toristé připravit na úplnou uzavírku
ulice Podhorská v části, kde Krajský
úřad LK rekonstruuje Střední školu
řemesel a služeb. Začne se tu totiž
pracovat na odstranění věží, které
budovu podpíraly. V úterý 5. 1. sta-
vební firma přistaví jeřáb a začne
s demontáží první věže. Pracovat se tu
bude za úplně uzavírky do 23. ledna,
kdy je plánovaný závěrečný úklid.
V únoru už by měla být tato část uli-
ce Podhorské, zavřené od roku 2019,
průjezdná oběma směry. 

Město připravuje nový 
strategický plán
Jablonec nad Nisou připravuje nový
strategický a akční plán. Při jejich
tvorbě město počítá se zapojením
veřejnosti. K tomu je připravený do-
tazník, který bude k dispozici v elek-
tronické i tištěné verzi. Konečný ter-
mín odevzdání vyplněného dotazníku
je 14. února 2021. 

Realizace projektu Zlepšení stra-
tegického řízení a plánování udrži-
telného rozvoje v Jablonci nad Nisou
z Operačního programu Zaměstna-
nost začala v roce 2020. „Jeho cílem
je rozvoj strategického řízení a udr-
žitelného rozvoje statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou s důrazem na
participaci veřejnosti a klíčových
aktérů ve veřejné správě. V rámci
projektu bude mj. vypracován Stra-
tegický plán statutárního města
Jablonec nad Nisou pro období
2021–2030 a akční plán pro období
2022–2024,“ říká Tomáš Patočka ze
společnosti Gatum Advisory, s. r. o. 

Při tvorbě strategického plánu
město počítá s aktivním zapojení ve-
řejnosti. „Proto bude na přelomu
ledna a února 2021 probíhat prů-
zkum veřejného mínění a potřeb
obyvatel města, a to prostřednictvím
dotazníku – Anketní šetření názorů
občanů města Jablonec nad Nisou –
který bude k dispozici hned v něko-
lika podobách,“ informuje náměstek
primátora pro rozvoj města Petr Rou-
bíček, který je garantem projektu. 

V elektronické verzi bude od 11. 1.
2021 možné dotazník vyplnit skrze
odkaz zveřejněný na webových
stránkách města i sociálních sítích
Facebook a Twitter. „V tištěné podo-
bě si jej budete moci vyzvednout
v informačním centru v přízemí rad-
nice nebo jej najdete v únorovém
vydání Jabloneckého měsíčníku,“
dodává náměstek. 

Vyplněný dotazník je třeba zaslat
do 14. 2. 2021 na email andrea.broz-
kova@gatum.cz nebo na adresu Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou,
oddělení dotací, Mírové nám. 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, popř. jej
odevzdat osobně v informačním
středisku magistrátu. Obálku či
předmět emailu označte: Dotazník –
Jablonec. (red)

Projekt je spolufinancován z EU z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost.

Jablonecký akademický sochař Jiří Dostál je jednou ze sedmi osobností, které se svým celoživotním dílem zasloužily o dobré jméno
Libereckého kraje a jež ocenil hejtman Martin Půta Hejtmanským zlatým dukátem. Nositeli ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje
pro rok 2020 jsou Rolland Zdeněk Bulirsch, Jiří Dostál, Svatava Hejralová, Luboš Hes, Stanislav Přibyl, František Truhlář (in memoriam)
a Walther Wiener. Foto Jan Mikulička
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Jablonec mám rád, je to krásné město, na kte-
rém mi záleží. Dlouhou dobu jsem se věnoval
sportu a trénování mládeže. Měli jsme úspěchy,
jak klubové, tak reprezentační, ale bohužel
podpora města v těchto aktivitách byla takřka
nulová. Zajímalo mě proč a zjistil jsem, že zde
je silné lobbistické a klientelistické prostředí.
Nelíbilo se mi to a bohužel jsem to ze své pozi-
ce, byť úspěšného trenéra, nemohl změnit.
A protože nejsem typ, který pouze bezbřeze ho-
voří, rozhodl jsem se tyto praktiky změnit.
Jediný možný a logický postup byl politicky se
angažovat. Poprvé jsem kandidoval jako člen
KDU/ČSL v roce 2014, o čtyři roky později jsme
se jako strana dohodla na nezávislém sdružení
Společně pro Jablonec.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Je toho dost a jsem do jisté míry ovlivněn re-
zorty, kterým jsem se věnoval v roli náměstka
primátora. Jedná se o odpadové hospodářství,
veřejnou dopravu, správu obecního majetku,
který podle mého názoru chátrá, což je důsle-
dek struktury rozpočtu, neboť je velký nepoměr
peněz určených na rekonstrukci majetku a na
investice. Dále mě zajímá kvalita veřejného
prostranství a usiluju o renovaci veřejného
osvětlení, kde lze uspořit výdaje z městského
rozpočtu.

Váš dosavadní život výrazně ovlivňuje pla-
vání, je to tak?
Lze to tak říci. Od dětství mám rád vodu a pla-
vání byl a je můj aktivní koníček. V juniorských
kategoriích se mi dařilo. Plavání také formova-
lo můj život. Když v Jablonci na tři roky zavře-
li bazén, řešil jsem, co dál. Nechtěl jsem skon-
čit, musel jsem tedy odejít do Liberce, kde jsem
chodil do sportovní třídy a následně se plavání
věnoval na pražském sportovním gymnáziu.
Získal jsem několik titulů mistra republiky, pře-
devším ve znaku na 50, 100 a 200 metrů, a byl
členem juniorské reprezentace. Bohužel v ob-
dobí maturity jsem ze zdravotních důvodů mu-
sel plavání omezit a ve druhém ročníku na VŠ
s ním zcela přestat.

Kdy jste začal s trénováním?
Bylo to ještě na vysoké škole, plynule jsem pře-
šel od plavání k trénování. V oddíle TJ Bižuterie
jsem nejprve trénoval přípravku a postupně po-
stupoval ročníky. Vedl jsem úspěšnou Terezu
Grusovou a Jakuba Bursu, což je největší sou-
časný plavecký talent u nás. Trénoval jsem ju-
niorskou reprezentaci a byl jsem členem reali-
začního týmu dospělých. Jezdili jsme na ME,
MS. V roce 2016 jsem si dal od plavání pauzu.

Čím jste se poté zabýval?
Začal jsem pracovat v Jablotronu v zahranič-
ním obchodě, což pro mě byla skvělá zkuše-
nost. Ukázalo mi to nový rozměr práce v obo-
rech, které jsem studoval. Velmi mě to bavilo
a pomáhalo mi tříbit strategické myšlení, což
mi bylo ku prospěchu i v mém působení na
radnici. Jablotronu jsem za mnohé vděčný. Jsem
patriot a vážím si této společnosti, která byla
vybudována od píky.

Není vám líto, že jste z Jablotronu odešel?
Beru to tak, že vše, co se stane, má nějaký dů-
vod. Vstupem na radnici jsem se opět vnitřně
posunul a objevil své nové hranice. Zjistil jsem,
že v krátké době dokážu nastudovat a vstřebat
velké množství textu a zákonů a získal jsem
další manažerské zkušenosti. Po odvolání z po-
stu náměstka jsem se mohl do Jablotronu na

svoji pozici vrátit, ale to jsem s poděkováním
odmítl, neboť jsem se rozhodl, že se vydám ji-
ným směrem.

Jakým směrem?
Vrátil jsem se zpět k plavání, připravoval jsem
Jakuba Bursu na olympiádu v Tokiu. Později
jsem se na popud přátel přihlásil do konkurzu
na vedoucího sekce plavání vysokoškolského
sportovního centra VICTORIA, které spadá pod
ministerstvo školství a tělovýchovy. Vyhrál jsem
a v září tohoto roku na tento post nastoupil. Je
to nová výzva, ve které skloubím posty mana-
žera, ekonoma a trenéra.

Pendlujete mezi Prahou a Jabloncem, kde se
vám lépe žije?
Jablonec toho mladým lidem moc nenabízí.
Z důvodu omezené rozmanitosti pracovních
oborů mladí odcházejí do Prahy. Naproti tomu
je Jablonec malé čisté město, ve kterém jsou
náklady na bydlení nesrovnatelně nižší. Jablo-
nec by se podle mého měl více dynamicky roz-
víjet, právě s ohledem na mladé lidi, které by
zde měl chtít udržet. V Praze je také větší pest-
rost zábavy, ale žít s rodinou bych v ní nechtěl.

Jste velmi vytížený, máte čas na své záliby?
Snažím se věnovat aktivnímu odpočinku. Po-
hltily mě bojové sporty. Nejvíce si odpočinu
u boxu a kickboxu, kterým se věnuji ryze ama-
térsky, bez sportovních ambicí. Je to úžasný re-
lax a ventilace nahromaděné energie. Také rád
plavu a lyžuju. 

Jaký je Štěpán Matek?
Jsem zásadový, někdy až dogmatický a idealis-
tický. Pokud se vydám na cestu, která je z mého
pohledu správná, nenechám se z ní zlákat a do
cíle dojdu bez ohledu na překážky. Věřím, že
zásadovost a ideály jsou nezbytnou součástí žití.

Jiří Endler

Štěpán Matek
Vše, co se stane, má nějaký důvod

■ Štěpán Matek 
Narozen v roce 1987 v Děčíně, od roku 1989
žije v Jablonci n. N. Je absolvent Gymnázia
a SOŠPg Jeronýmova v Liberci a Ekono-
mické fakulty TU v Liberci – obor Podniková
ekonomika a management. Od roku 2016
pracoval jako manažer zahraničního ob-
chodu ve fy Jablotron Alarms. Od října 2020
je vedoucího sekce plavání vysokoškolské-
ho sportovního centra VICTORIA. V zastu-
pitelstvu působí od listopadu 2018, kandi-
doval za sdružení Společně pro Jablonec.
Od listopadu 2018 do září 2019 zastával
funkci náměstka pro odbor financí a ma-
jetku.

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3 x archiv Štěpán Matek
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Bižuterní průmysl má schopnost sebeobrany
Uplynulý rok nepřinesl bižuternímu prů-
myslu mnoho radosti. Koronavirová krize
zasáhla všechny hlavní odbytové směry.
Zahraniční obchod se výrazně propadl, ci-
telné ztráty způsobilo i uzavření maloob-
chodních prodejen na celou čtvrtinu roku
a omezení turistiky.

Část výrobců perlí a bižuterie je zaměřena na
výrobu pro turisty v Praze a hlavních turistic-
kých destinacích České republiky. Postihlo to
i návštěvnost Jablonce nad Nisou. „Je to vidět
na příkladu bižuterního centra Svazu výrobců
skla a bižuterie Palace Plus, kterému po re-
kordním roce 2019 poklesla návštěvnost o 60 %
a ztratil 50 % obratu. Palace Plus doslova a do
písmene přežil tento rok díky úsilí provozova-
tele firmy Texo Plus, finanční výpomoci statu-
tárního města Jablonec nad Nisou a progra-
mům Covid – nájem a Antivirus. Vedení svazu
si pomoci města nesmírně váží,“ říká předseda
Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Svaz a jeho členské firmy určitě neskládají
zbraně a společně připravili ambiciózní pro-

gram na rok 2021. Premiéra módní přehlídky
Made in Jablonec 2021 je přeložena na 4. břez-
na 2021, výstava Křehká krása 2021 se uskuteč-
ní ve dnech 12.–15. srpna 2021. Svazu se rovněž
podařilo připravit historicky první výstavu
v Praze pod názvem Křehká krása v Praze,
v prestižních prostorách Na Kampě. Výstava se
bude konat koncem dubna 2021. V Palaci Plus
se budou konat tradiční oblíbené akce Dílna in-
spirace a České Vánoce.

Bohatý program je připraven i v zahraničí.
Česká bižuterie se představí v říjnu 2021 v Je-
katěrinburgu na výstavě Krása z České republi-
ky, na prezentacích ve Vídni a Linci a v listopa-
du na světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji.

„Bižuterní průmysl má schopnost sebeobra-
ny a překonal v novodobé historii několik krizí.
Nikdo určitě nepamatuje situaci, kdy zákazník
nemůže do obchodu, bižuterii si vyzkoušet
a nákupem udělat radost sobě nebo jiným.
Naším společným úkolem je vrátit zákazníkům
důvěru, přilákat návštěvníky do Jablonce nad
Nisou a dále posilovat image města skla a bižu-
terie,“ tvrdí Kopáček. (end, pk)

Na přehlídce se tančilo bez diváků
Vládní opatření související s pandemií
COVID-19 zasáhla také do letošní 34. celo-
státní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec...2020. Ta nemohla
proběhnout ve svém obvyklém říjnovém ter-
mínu. V jiné formě a za přísných hygienic-
kých opatření se uskutečnila o víkendu 12.
a 13. prosince. Cena města tance putuje do
Vodňan.

„Oba přehlídkové večery byly streamovány, před-
stavení se konala bez přítomnosti diváků, ně-
které choreografie byly uvedeny ze záznamu
a počet porotců byl výjimečně ponížen na tři,“
řekl za organizátory Jiří Lössl z NIPOS-ARTAMA.
Podle jeho slov přijali účast v porotě Honza Ma-
lík, Elvíra Němečková a Tomáš Žižka. 

Tradiční součástí přehlídky Tanec, tanec... je
také Cena města tance, kterou na základě do-
poručení poroty udílí statutární město Jablonec
nad Nisou. Do užšího výběru na Cenu města
tance nominovala odborná porota pět choreo-
grafií od autorů: Petry Blau (ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary), Vojtěcha Brože (ZUŠ Vodňany), Jany Fal-
tové (ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec),
Magdalénu Pupík Rellichové (Taneční a pohy-
bové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce
nad Nisou) a Pavly Šemberové (SMLS ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary). „Protože v roce 2018 přijala od-
borná rada scénického tance NIPOS pravidlo,

že mezi opětovným udělením Ceny města tan-
ce stejné skupině musí uplynout nejméně pět
let, doporučila letos udělit cenu města za vý-
razný umělecký počin a osobitou výpověď
v tanci ZUŠ Vodňany a choreografii Dotek
Maleviče – choreografie a interpretace Vojtěch
Brož pod pedagogickým vedením Miluše Šind-
lerové,“ informoval Lössl. Ocenění je spojené
s finančním darem města ve výši 20 tis. korun,
který je určený k vytvoření nového autorského
díla a jeho uvedení na přehlídce Tanec, tanec...
2021. 

Ceny 34. celostátní přehlídky 
scénického tance mládeže a dospělých 
Tanec, tanec...2020:

• Speciální cena porotce Honzy Malíka za dí-
lo – choreografii Petry Blau Jsem... v interpreta-
ci Velkého souboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

• Speciální cena porotkyně Elvíry Němečkové
za vyspělý interpretační výkon Vojtěchu Brožo-
vi ze ZUŠ Vodňany ve vlastní choreografii
Dotek Maleviče pod pedagogickým vedením
Miluše Šindlerové.

• Speciální cena porotce Tomáše Žižky za fy-
zický storytelling choreografii Pavly Šemberové
Vítejte v interpretaci SMLS ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary.

• Speciální cena porotce Honzy Malíka za
tvůrčí a pedagogickou práci Janě Faltové, která
uvedla choreografie Odvaž se! v interpretaci
ZUŠ Červený Kostelec a Prostor pro duši v in-
terpretaci ZUŠ Náchod.

• Speciální cena porotkyně Elvíry Němečkové
za propojení souboru BT studia v choreografii
Nadi Gregorové V kleci.

• Speciální cena porotce Tomáše Žižky za
plasticitu projevu kolektivu v prostoru v chore-
ografii Magdalény Pupík Rellichové Ne oni, ale
já, ne tam, ale tady, ne potom, ale teď v inter-
pretaci Tanečního a pohybového studia Magda-
léna Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Tříkrálová sbírka letos netradičně online
Vzhledem k nekončícím omezením spojeným
s nákazou COVID-19 v České republice bude
Tříkrálová sbírka 2021, pod záštitou Oblast-
ní charity Liberec, probíhat výhradně online
cestou. 

„Po zvážení aktuální situace a kvůli nejistotě
související s dalším vývojem jsme přistoupili
k tomuto nelehkému rozhodnutí. Hlavním dů-
vodem je samozřejmě potřeba ochránit všech-
ny děti i dospělé, jež se každoročně na průběhu
sbírky podílejí, jakož i všechny dárce, které by
koledníci navštívili,“ zdůvodňuje rozhodnutí
udělat sbírku online ředitel Oblastní charity
Liberec František Sehoř.

Pořadatele sbírky velmi mrzí, že k tomuto
kroku muselo dojít. „Neskládáme bezradně ru-
ce do klína. Pro všechny dárce, kteří se připra-
vovali přispět do tříkrálových kasiček, zde má-
me řešení. V rozmezí od 1. do 24. ledna 2021
bude zprovozněna online kasička, do níž
může každý zaslat svůj dar na konkrétní účel,
který pomůže v Liberci a okolí,“ informuje
Sehoř.

Pokud byste rádi přispěli svým darem, může-
te si vybrat si záměr a při odesílání platby pou-
žít variabilní symbol, jenž mu je přidělený.
Díky tomu se dar dostane právě tam, kam patří.

Sbírkový účet: 66008822/0800

Sbírkové záměry Oblastní charity Liberec – variabilní symbol
• Oblastní charita Liberec – Domovy pro matky s dětmi

v tísni, Charitní šatník – 777046001
• Oblastní charita Liberec – Domov pokojného stáří –

Domov sv. Vavřince – 777046002
• Hospic sv. Zdislavy – 777046344
• Občanské sdružení Hrádek n. N. – Ostrov života, z. s. –

777046334
• Centrum Lira, z. ú. – 777046343
• Středisko Naděje – Terénní program Jablonec n. N. –

777046601
• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Liberec –

777046373
• Projekt Adopce na dálku – 777046348
• Domov pro seniory – Domov u Spasitele – 777046401

Foto Ivo Mičkal

Foto archiv SVSB
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Internetová aukce vynesla přes 600 tisíc
V internetové aukční síni Prague Auctions se
podařilo vydražit 160 uměleckých předmětů,
které Nadaci Euronisa věnovalo 125 umělců. 

V listopadu se uskutečnila aukce umění pořá-
daná Nadací Euronisa. Tentokrát kvůli vládním
protikoronavirovým opatřením se uspořádala
virtuálně na internetu ve spolupráci s renomo-
vanou aukční síní Prague Auctions. K dispozici
bylo 180 katalogových uměleckých děl a 99 ne-
katalogových předmětů. Aukce vynesla 628 990 Kč
a mírně tak překročila výtěžek z loňského roku.
Vydražil se např. dar Rodinného centra Knoflík
– Růžodol, z. s., či sbírka moravských vín od
biskupa Jednoty bratrské Petra Krásného.
Nejdražším vydraženým dílem byl I’m not who
I was before od známého umělce Pasty Onera
za 41 000 Kč. „Dalším úspěšným dílem byla od
Tomáše Hlavičky miska Mlžný závoj vydražená
za 21 000 korun a skleněná plastika Kapka od
Petra Hory, jež pokořila hranici 20 000 Kč,“ ří-
ká Jiří Helis, projektový manažer nadace. Nej-
větší skoky z vyvolávacích cen tentokrát zažily
grafiky od Oldřicha Jelena.

I přes velmi úspěšnou aukci zůstala některá
díla bez svých nových majitelů. Nevydražené
skvosty jsou k vidění na webu www.prague-

auctions.com a objednat je lze telefonicky na
čísle 604 473 478 či e-mailu: nadace@euronisa.cz.

Křesťanská Nadace Euronisa vznikla v roce
1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bra-
trské. Od svého založení rozdělila potřebným
přes 36 milionů korun. Finanční prostředky na-

dace získává nejen z výnosů nadačního jmění,
ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních
akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka Pozved-
něte slabé!, jejímž patronem je herec Jiří
Lábus. Na podporu potřebným v loňském roce
nadace celkem rozdělila 895 000 Kč. (end)

Kina chystají novinky, na diváky se těší
Navzdory krizi vyvolané kovidovou pande-
mií se jablonecká kina nevzdávají a do roku
2021 chystají novinky. I když datum, kdy bu-
dou moci přivítat první návštěvníky po nu-
ceném uzavření, je stále nejasné, na diváky
myslí kinotým neustále.

Jablonecká kina mají úžasnou historii, a tak se
všichni snaží překonat i současnou krizi, a na-
opak vytěžit z ní to nejlepší pro diváky. Desítky
drobných oprav, které v běžném provozu nelze
realizovat tak snadno, se rozběhly již na jaře.
Tehdy všichni hledali nové způsoby, jak zůstat
v kontaktu s divákem, a jablonecká kina byla
jedním z organizátorů projektu online projekcí
Vaše kino. Akce měla úspěch a diváci kina pod-
pořili koupí vstupenek. Podzimní uzavření už
ale postihl i nedostatek nových filmů a projekt
se znovu oživit nepodařilo. Negativní dopad
měla nejistota způsobená uzavřením na někte-
ré pracovní pozice, a tak kina aktuálně hledají
do týmu nového promítače na zkrácený pra-
covní úvazek.

Přesto všechno se kinotým nezastavil, techni-
ka nemůže zůstat nečinná, musí se stále kon-
trolovat. Jednou za čas je nutné nasimulovat
projekce, prověřit funkčnost všech součástí
procesu. Kino je technicky náročný provoz, kde
se propojují mechanické stroje se softwarovou
nástavbou, dva operační systémy a lokální sítě
s veřejnými. Je nutné udržovat teplotu, zkrátka
kina hýčkat. „Až se rozhodne, že kina mohou
přivítat první diváky, my na to budeme připra-

vení a chceme si být jistí, že vše funguje, jak
má,“ vysvětluje Adam Gody Kocián, vedoucí
kin. „Aktuální období chceme využít k vymalo-
vání a vytvoření nového přehledného značení.
Dojde také k technickému vyčištění sedaček. Ty
se měly kompletně vyměňovat, korona akci po-
zastavila, ale doufáme, že nových sedaček se
v dohledné době diváci dočkají. Volají po nich
již delší čas,“ zdůrazňuje Kocián. Hodně aktivit
se v poslední době přesunulo do online pro-
středí a také jablonecká kina se na rozšíření
propagace tímto směrem chystají. V letošním
roce se rozjede „virální vysílání“, ve kterém se
v pravidelných rubrikách diváci dozví novinky
ze světa filmu a také se podívají do zákulisí jab-
loneckých kin a kinařské práce. „Další novin-
kou je změna zřizovatele jabloneckých kin. Od
nového roku fungují kina pod hlavičkou příspěv-
kové organizace Kultura Jablonec, p. o. Cílem na-
ší práce je ale stále to stejné – spokojený divák,
který se k nám do kin rád vrací. A na znovuotev-
ření a první diváky se všichni už moc těšíme,“
uzavírá vedoucí kin Adam Gody Kocián. (ph)

Foto Petra Handlířová

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

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

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

19. 1. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou
Jiřinou Ziklovou na možnosti, jaké skrývá
vaše paměť.

19. 1. /úterý/ 17.00 hodin
HOMOFONIE ANEB DĚJINY HUDBY
TROCHU JINAK

Přijďte se seznámit s životními osudy vybra-
ných hudebních skladatelů v podání Zdeňka
Rakušana.

25. 1. /pondělí/ od 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – UVÍTÁNÍ V NOVÉM ROCE
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se k nám!

26. 1. /úterý/ 14.00 hodin
SEYCHELY
Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější
místa světa.

28. 1. /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.

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

NOVÉ VÝSTAVY

ASTROFOTOGRAFIE
Své snímky v prostoru schodiště vystaví
Martin Gembec.

NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT
Své práce představí absolventky Akademie
umění a kultury pro seniory při ZUŠ Jablonec
nad Nisou, výtvarný obor. Expozice je umístěna
na chodbě k multimediálnímu oddělení.

■ 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.

Ilustrační foto Nadace Euronisa
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■ Ohlédnutí
Jablonečtí senioři tvoří 
i pomáhají
Současným stavem se změnily
podmínky pro veškeré aktivity
a společná setkávání, což se dotklo
i tvořivých dílniček. To ovšem ne-
znamená, že ustalo úplně vše, na-
opak. 

Ruční práce probíhaly indivi-
duálně v domácím prostředí. Dů-
kazem toho byla nádherná vánoč-
ní výzdoba ve spolkovém domě,
kterou připravily šikovné dámy Ji-
řina, Lída, Anička, Anděla, Hela,
Iva, Jaruška, Blanka, Renata a Li-
buše. Během ledna a února bude
vznikat dekorace s jarní temati-
kou. 

Snad se z takové výzdoby bude
moci každý potěšit již osobně, tedy
ve znovuotevřených prostorech
spolkového domu a všech klubů. 

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

Poděkování za podporu 
a porozumění
Uplynulý rok byl pro všechny, tedy
i pro nás a naši organizaci, velmi
náročný. Do roku nového vstupu-
jeme s nadějí a s poděkováním.
Sluší se poděkovat všem, kteří
nám pomáhali. Situaci nám uleh-
čila darovaná čistička vzduchu,
darované dezinfekční prostředky,
možnost denně zdarma čistit auta
i to, že pečujícímu personálu byly
předány vitamíny a káva. S vděč-
ností děkujeme za spolupráci sta-
tutárnímu městu Jablonec nad
Nisou, Českému červenému kříži
Jablonec nad Nisou a Asociaci pos-
kytovatelů sociálních služeb Libe-
reckého kraje. Děkujeme našim
zaměstnancům za maximální pra-
covní nasazení v této nelehké době
i aktivním tvořivým seniorům. Ti
nám doslova vytrhli trn z paty,
když pro nás v době nedostatku o-
chranných pomůcek našili stovky
roušek a také připravili krásnou
výzdobu do našich prostor i do
prostor jablonecké nemocnice. 

Věříme, že to nejhorší už máme
za sebou, a také, že se s postupným
uvolňováním opatření vrátíme do
normálního režimu. Epidemiolo-
gická situace se ale mění každým
dnem, proto vše pečlivě sledujeme
a vyhodnocujeme. Na prvním místě
je, a vždy bude, zdraví našich uži-
vatelů a zaměstnanců. Naše terénní
pečovatelská služba i odlehčovací
služba běží celou dobu bez omeze-
ní. Doufejme, že to bude platit i ve
chvíli vydání tohoto čísla Jablo-
neckého měsíčníku. 

Za vedení organizace 
Naďa Jozífková, ředitelka

Rada města na svém jednání
3. prosince 2020 souhlasila s navr-
hovanou změnou ceníku poskyto-

vaných služeb Centra sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

Od 1. ledna 2021 se mění cena
obědů v odlehčovací a terénní pe-
čovatelské službě. 

Více informací naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz. 

Kafíčková společnost
i Miniklub historie
Stránka Senior plus v prosinci loň-
ského roku informovala o on-line
aktivitách, respektive o tom, jak
senioři během vynucené pauzy
nezahálí a učí se novým věcem
z oblasti informačních technologií
na dálku. Individuální konzultace
a zkoušky se zájemci přinesly své
ovoce. V prosinci byl vyhlášený u-
celený program, o který byl velký
zájem. 

V prvním případě šlo o Kafíčko-
vou společnost s trénováním pa-
měti. Hlavním cílem takové aktivity
byla hlavně zkouška hromadného
připojení spojená s přátelským
rozhovorem. U kávy, kterou si
všichni připravili, došlo i na pár
cvičení trénování paměti. 

Druhým nápadem byl Miniklub
historie, tedy zkrácená a upravená
forma běžného klubu historie, kte-
rý si v programu našel své pevné
místo. Téma bylo zvolené naprosto
přesně, mluvilo se o Vánocích na
císařském dvoře. Téměř třicet po-
sluchačů se také aktivně zajímalo
o českou a světovou historii, vá-
noční zvyky a tradice. 

I v roce 2021 budou on-line
schůzky pokračovat. Připravené
budou i ve chvílích, kdy se uvolní
přísná pravidla. Jednat se může
o kurzy anglického jazyka, o tré-
nování paměti, hudební klub, cvi-
čení na židlích a o mnoho dalšího.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Lednové seniorské aktivity
a klubová setkávání budou
možná jen s ohledem
na aktuální epidemiologickou
situaci a vládní nařízení. 

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

Dar společnosti 
Knorr Bremse, foto CSS

Adventní výzdoba, foto CSS

On-line schůzky, foto CSS
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Literární soutěž oslovila 108 autorů
Slavnostní vyhlášení jubilejního ročníku li-
terární soutěže se vzhledem k pandemické
situaci neuskutečnilo. Vítězové byli vyhláše-
ní na webu a ocenění dostali poštou.

Představitel kapitána Anděla z úspěšného de-
tektivního seriálu Případy 1. oddělení – český
herec Petr Stach (Hořící keř, Tobruk) se měl ve
čtvrtek 3. prosince účastnit slavnostního vyhlá-
šení výsledků a číst úryvky z úspěšných prací.
Ceny měli spolu s jabloneckým rodákem Pet-
rem Stachem předávat náměstek primátora
David Mánek a členové odborné poroty. „Moc
nás to mrzí, ale protiepidemická opatření set-
kání účastníků s organizátory soutěže nedovo-
lila. Přišli jsme tak nejen o samotné slavnostní
vyhodnocení, ale i o divadelní vystoupení
a především o příjemnou atmosféru, která vždy
při této akci panovala. Ceny jsme nejlepším
autorům zaslali poštou,“ říká Dana Foltýnová
z městské knihovny.

Aktuální téma soutěže Na zdraví! bylo zveřej-
něné už začátkem října na webových stránkách
v rámci kampaně Týden knihoven. 

„Se stále se zhoršující epidemickou situací
nám s výzvou k veřejnosti vyzkoušet si svůj li-
terární um a schopnosti pomohl regionální tisk
i rozhlas. Zájemci tak mohli využít i prodlouže-
ný termín uzávěrky a své práce posílat poštou,
e-mailem nebo je předat i přes bibliobox do
pátku 13. listopadu,“ vysvětluje Foltýnová a do-
dává: „Pro někoho nešťastný to den, ale nám se
tento krok vyplatil, neboť do soutěže přišlo 135
prací od 108 autorů. Navíc výrazně vzrostl po-
čet těch mimojabloneckých.“ 

Do soutěže přišly dílka literátů z šestadvaceti
měst České republiky. Kromě míst v Liberec-
kém kraji například ze Židlochovic, Olomouce,
Uherského Brodu, Mělníku. Příbrami, Velkého
Meziříčí, Křenovic či Němčic nad Hanou. Od-
borná porota ve složení Olga Novotná, Jiřina
Polanská, Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana Fol-
týnová rozdělila soutěžní práce do čtyř věko-
vých kategorií a podkategorií próza, poezie, úva-
ha a vybrala na 31 vítězů. 

„Věříme, že příští ročník literární soutěže už
proběhne v klidu a že se s účastníky sejdeme
v audiovizuálním sále jablonecké knihovny,“
přeje si závěrem Dana Foltýnová. Literární sou-
těž se koná pod záštitou statutárního města
Jablonec n. N. a za finanční podpory z projektu
MAP Jablonecko II.

20. ročník literární soutěže
– Na zdraví
KATEGORIE – 1. STUPEŇ ZŠ
(diplomy za účast)
Eliška Supernatová (Zásada)
Vendula Dostrašilová (Jablonec n. N.)
Martin Dostrašil (Jablonec n. N.)

KATEGORIE – 2. STUPEŇ ZŠ
Próza:
1. Kateřina Kašparová (Jablonec n. N.)
2. Ha VY NGO (Jablonec n. N.)
2. Andrea Pravcová (Jablonec n. N.)
3. Linda Procházková (Jablonec n. N.)
Úvaha:
1. Klára Bubeníková (Rychnov u Jbc)
2. Prokop Čermák (Maršovice-Čížkovice)
3. Anna Petrýdesová (Rádlo)
Poezie:
1. Adam Šarközi (Jablonec n. N.)
2. Nikola Havlíková (Jablonec n. N.)
3. Lucie Nádvorníková (Jablonec n. N.)

KATEGORIE – STŘEDNÍ ŠKOLY
Próza:
1. Lada Vyorálková (Židlochovice)
2. Monika Šťavová (Chrudim)
3. Denisa Ramseidlová (Liberec 1)
Úvaha:
1. Anna Hollmanová (Jablonec n. N.)
2. Matyáš Paulíny (Praha 10)
Poezie:
1. Lucie Tůmová (Tanvald)
2. Klára Vitvarová (Janov nad Nisou)
3. Lenka Raclavská (Olomouc)

KATEGORIE – DOSPĚLÍ
Próza
1. Irena Bátrlová (Praha 9-Černý Most)
2. Marie Bradáčová (Velké Meziříčí)
3. Petr Liška (Jablonec nad Nisou)
3. Sabina Dočekalová (Jablonec nad Nisou)
Úvaha:
1. Alena Čunátová (Sepekov)
2. Zuzana Mrázová (Jablonec n. N.)
3. Magdalena Borovičková (Rychnov u Jbc n. N.)
Poezie:
1. Jindra Lírová (Mělník)
2. Evelína Kolářová (Sušice)
3. Viola Jíchová (Zdice)

Ukázky soutěžních prací
Lucie Tůmová - Knihám na zdraví! 
Už jako malá já jsem pro ně plála,
pro ty příběhy, jež četli mi.
Už jako malá já je milovala
a vyrůstala jsem s nimi. 

Když rodiče čtení končívali
a na řadu přišly moje sny,
pak štětce fantazie malovaly
draky, skřítky, princezny. 

Jak mocné jen a magické jsou
ty kopy stránek písmem popsané.
Pokoru, úctu, chválu jen samou
zasluhují ty svazky půvabné.

Klára Bubeníková – Na zdraví
Na zdraví! První, co mě napadne, když si
řeknu tuto frázi, je samozřejmě oslava, přípi-
tek, společnost lidí, kteří si navzájem přejí
dobré zdraví. Ale co je vlastně zdraví? Máme
dvě zdraví, i když se říká, že: zdraví má člo-
věk jen jedno, zdravé tělo, čistota půl zdraví
a zdravou mysl, veselá mysl půl zdraví, nebo
to jsou dvě části a dohromady dávají jedno
velké zdraví, čistota půl zdraví a veselost celé.
Každopádně je pravda, že zdraví nelze penězi
nahradit… 

Nikola Havlíková – Na zdraví
V roce 2019 bylo všechno normální,
někdo si kýchl, a já řekla „Na zdraví“.
Teď je to jinak,
když lidé slyší kýchnutí,
pro mnohé je to leknutí. 

Známe výherce celoročních soutěží
Bez osobních setkání byly letos vyhodnoceny
celoroční soutěže Městské knihovny Jablonec
nad Nisou Zlatá makovice a Knoflíkohraní. 

„Také letošní ročník do jisté míry ovlivnila pan-
demie, neboť knihovna byla jak na jaře, tak na
podzim uzavřena,“ sdělil ředitel městské kni-
hovny Zbyněk Duda.

Zlatá makovice
Již tradiční soutěží je křížovkářská Zlatá mako-
vice. Děti každý měsíc vyluští jednu tajenku
s daným tématem. 14. ročník se nesl v duchu
komiksu. 

„Soutěžící museli tentokrát při luštění využí-
vat knih a slovníků, aby dohledali odpovědi na
složitější otázky, jako bylo například doplnění
názvu amerického komiksu nebo vyhledání
výrazu pubblicazione,“ říká Lenka Kašparová
z dětského oddělení jablonecké knihovny.

Ze 42 úspěšných luštitelů bylo vylosováno pět
šťastlivců: Veronika Kučerová, Karel Slavík, Anna
Zahrádková, Anna Michná a Markéta Kučerová.

Knoflíkohraní
Druhá soutěž Knoflíkohraní s knížkami probí-
há na oddělení pro děti a mládež již třetím ro-
kem. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií.
Do první kategorie byly zařazeny děti do 9 let,
do druhé pak děti od 10 do 15 let. Vítězi se stali
ti, kteří nasbírali nejvíce knoflíků. Knoflík zís-

kali za přečtení jedné knihy a za správně vypl-
něný pracovní list. 

A kdo byli těmi nejpilnějšími? V první kate-
gorii vyhrála Anežka Randáková, druhá skon-
čila Anna Zahrádková a třetí Anna Hořejšová. 

V kategorii pro starší zvítězila Anna Michná,
pomyslné stříbro získala Lucie Málková a bronz
Viola Janatová.

„Absolutním vítězem se stala Anežka Ran-
dáková a speciální cenu za pečlivost si zaslou-
žily Anna Zahrádková a Lucie Málková,“ dopl-
ňuje výsledky Andrea Červenková z dětského
oddělení jablonecké knihovny.

Ceny do soutěží byly pořízeny z finančního
příspěvku kanceláře primátora města.

Soutěže v roce 2021
Také v novém roce nebudou malí čtenáři bez
soutěží. Už od ledna se můžou těšit jak na dal-
ší ročník Zlaté makovice, tentokrát s tématem
hudební nástroje, tak i na Knoflíkohraní s kníž-
kami.

(end)

Předsedkyně poroty Dana Foltýnová 
třídí došlé příspěvky do literární soutěže

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Z knihovny 
Josef Beneš: 
Německá příjmení u Čechů
Dílo Josefa Beneše, zakladatele
české vědy o vlastních jménech,
vzniklo z celoživotního setká-
vání s jazyky, češtinou a něm-
činou, které znal jako rodák
z dvojjazyčných Prachatic. Dílo
sleduje, jak k nám v průběhu
historie v několika vlnách pro-
nikala německá příjmení. Prá-
ce je založena na obrovském
a unikátním množství materiá-
lu, který autor shromáždil za
několik desítek let.

Začíst se či si knihu jen pro-
listovat lze ve studovně v příze-
mí Městské knihovny Jablonec
nad Nisou.

■ Krátce 
Nadace Euronisa
rozdělila dary
Nadace Euronisa podpořila de-
vatenáct organizací částkou
779 tisíc korun, další peníze
rozdělila v rámci Programu
vzdělávání a z výtěžku veřejné
sbírky Pozvedněte slabé.

Mezi podpořenými organiza-
cemi byl například jablonecký
Národní ústav pro autismus, kte-
rý obdržel 25 tis. Kč na projekt
Krok za krokem k soběstačnosti
osob s autismem. Z jabloneckých
organizací získal dotaci také
MAJÁK, o. p. s., a to 50 tis. Kč
na programy prevence. Na za-
čátku roku Nadace Euronisa
rozdělila výtěžek 17. ročníku
veřejné sbírky Pozvedněte sla-
bé! v celkové výši 215 tis. Kč
mezi 12 neziskovek a současně
zahájila Program vzdělávání, do
kterého byly přizvány všechny
neziskové organizace podpoře-
né v minulých letech. Program
byl vyhlášen k podpoře činnos-
ti organizací vyšší vzdělaností
jejích pracovníků. Akademie
Jana Blahoslava, která tento
program administruje, i přes
složité podmínky panující v le-
tošním roce uspořádala dva
kurzy, do nichž se mohly orga-
nizace zapojit a získat na ně vý-
raznou slevu. V tomto programu
bylo letos podpořeno 15 osob
z pěti organizací celkovou část-
kou 21 530 Kč. Celkem tak le-
tos Nadace Euronisa rozdělila
1 015 530 Kč. (end)

Osudovým sportem je lyžování, proč?
Když jsem byl malý, vnímal jsem Jablonec jako město,
kde je fotbal, běh na lyžích a atletika. Lyžování pro mě
byla taková přirozená volba. Tatínek se přátelil s Rudou
Pospíchalem, který mu říkal, aby už konečně poslal
mladého na trénink, a tak jsem začal s lyžováním.

Jaké byly tehdejší podmínky?
Určitě bylo víc sněhu. Nedostávali jsme prakticky žádné
vybavení, vše museli sehnat rodiče, a také jsme neměli
žádné najeté stopy, ty jsme si museli ušlapat. V porov-
nání se současností mají děti takřka kompletní servis.

Pamatujete, kdy jste dostal první lyže?
Ty první, co mi koupili rodiče, si nepamatuji, ale ty, co
mi dal klub, ano. Byl jsem starší dorostenec a byly to
norské lyže z říše snů značky Skilom. V oddíle byly čty-
ři páry a já jedny dostal, měl jsem velkou radost.

Jaké tratě jste měl raději?
Na začátku závodní kariéry mně bylo jedno, na jakých
tratích závodím. Postupem času jsem dával přednost
vytrvalostním závodům na 30 a 50 kilometrů. Štafety
patřili také k mým oblíbeným závodům. Většinou jsem
jezdil třetí nebo poslední úsek – finiš.

Dařilo se vám od dětství?
Hned ne, ale lyžování mě bavilo a měl jsem motiv – vy-
hrát mistrovství republiky. Z počátku jsem neměl dob-
ré výsledky. Na svém prvním mistrovství republiky
jsem byl až 33. Pracoval jsem na sobě a měl jsem štěs-
tí i na své trenéry. Zlepšoval jsem se a dostal se do tré-
ninkového centra mládeže a následně střediska vrcho-
lového sportu, kde mě trénoval Jiří Bartoš. Ten se se
mnou nemazal, tehdy jsem mu to měl za zlé, ale zpět-
ně musím jeho přístup ocenit. I díky němu jsem vý-
konnostně rostl a po maturitě se dostal do Dukly

Liberec. Byl jsem člen juniorské reprezentace, později
národního týmu mužů.

Kdy jste jel na svoji první zimní olympiádu?
Poprvé jsem byl na ZOH v roce 1984 v Sarajevu. Byl
jsem mladý, vykulený, ambice jsem neměl, získával
jsem zkušenosti mezi světovými lyžařskými esy.

Kdy přišly úspěchy?
První výraznější výsledek jsem zajel v roce 1985, kdy
jsem na 50 km volně na MS skončil šestnáctý. V roce
1988 jsme přivezli první mužskou českou běžeckou
medaili ze zimní olympiády. Před závodem nás trenér
hecoval a s nadsázkou říkal: hlavně, abychom nevy-
hráli. Podle mého cítil, že bychom mohli jet velký zá-
vod, a duševně nás tak připravoval. Nakonec jsme ve
štafetě 4x10 km získali senzační bronz. Blízko medaile
jsem byl v roce 1991 na MS ve Val di Fiemme, v běhu
na 50 km volně jsem skončil pátý. V desítce jsem byl ta-
ké v roce 1992 na zimních hrách v Albertville (8. místo
štafeta 4 x 10 km, 9. místo 50 km volně), na MS ve Falunu
(7. místo 50 km volně) a na ZOH v Lillehammeru (8. mís-
to štafeta 4 x 10 km).

Dvakrát jste na ZOH nesl vlajku, to se jen tak nepoštěstí?
To ne, zvláštní na tom je skutečnost, že jsem nesl posled-
ní federální a první českou. V roce 1992 za mnou přišla
Věra Čáslavská, zda bych byl ochoten nést vlajku. Byl
jsem poctěn. Když jsme s výpravou vešli na stadion, roz-
klepala se mi kolena. Je to neskutečný zážitek a cítíte hr-
dost. Když mě o to požádali podruhé, byl jsem pyšný.

Proč jste se rozhodl v roce 1997 skončit?
Bylo mi 33, měl jsem rodinu a děti mi utíkaly mezi prs-
ty. Nabídli mi sice místo trenéra na Dukle, ale já to od-
mítl, neboť bych z toho kolotoče neunikl a nic by se ne-
změnilo. Chtěl jsem zůstat na Dukle, ale neměli místo.
Začal jsem tedy od píky, prošel všechna oddělení a po
čase se stal vedoucím oddělení sportovní logistiky na li-
berecké Dukle, kde jsem byl 24 let.

Od října šéfujete všem armádním sportovcům?
Ano, přihlásil jsem se na konkurz a 1. 10. jsem byl jme-
nován ředitelem Armádního sportovního centra Dukla.
Byl jsem povýšen do nejvyšší možné hodnosti plukov-
níka. Je to do jisté míry ocenění mé práce a pro mě je
to nová výzva i zodpovědnost. V Dukle je mnoho vyni-
kajících sportovců napříč sportovním spektrem a na
nás je, abychom jim vytvořili co nejlepší podmínky.
Mnoho lidí a věcí je pro mě nových, člověk se neustále
učí a zdokonaluje. Je to životní cesta. Mám takové hes-
lo: Když miluješ svoji práci, jsi jednou nohou v nebi. 

Máte čas i na jiné aktivity?
Díky skvělé manželce čas mám a chodím pravidelně
běhat. Během dne mám mnoho jednání a běhání je pro
mě relax, udržuji se tím v kondici. Spolu rádi jezdíme
na kole a chodíme na výlety. Moc rád svůj čas nyní vě-
nuji vnučce, mé děti jsem jako malé moc nezažil, tak si
ten čas nahrazuji.

Jiří Endler

Pavel Benc
Když miluješ svoji práci, jsi jednou nohou v nebi 

■ Osobnost Jablonecka 

Pavel Benc se narodil v Jablonci nad Nisou. Ve Mšeně navštěvoval ZŠ, poté absolvoval
Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, kde potkal svou budoucí manželku.
Je absolvent Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy. V roce 1982 narukoval do Dukly
Liberec, pracoval jako vedoucí oddělení logistiky, staral se o zázemí sportovců, od 1. 10. 2020
je ředitelem Armádního sportovního centra Dukla. Bývalý československý a český
reprezentant v běhu na lyžích (závodil v letech 1982–1997) se v roce 1988 stal bronzovým
medailistou na ZOH v Calgary. Dvakrát nesl vlajku na slavnostním zahájení ZOH.

Foto archiv Pavla Bence

Patronem sbírky Pozvedněte slabé! 
je herec Jiří Lábus. 

Foto Nadace Euronisa
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Vítězové bílé stopy aneb Hold lyžařům
Výstava věnovaná běžeckému lyžování v Li-
bereckém kraji, historii i úspěchům zdejších
sportovců se koná v Domě Scheybalových
v Jablonci nad Nisou u příležitosti 54. roční-
ku Jizerské padesátky. Otevření výstavy Ví-
tězové bílé stopy je naplánováno na 15. led-
na a potrvá minimálně do začátku dubna.

Původně chtěli organizátoři výstavu zpřístupnit
už o adventu, bohužel vládní nařízení a také or-
ganizační důvody vedly ke stanovení nového
termínu. „Na této výstavě se podílí řada dalších
subjektů a nadšenců, také se nám podařilo zís-
kat záštitu České olympijské akademie, a tak
příprava výstavy byla ve ztížených covidových
podmínkách o něco náročnější než běžně,“ in-
formuje za pořadatele Petr Vobořil, ředitel přís-
pěvkové organizace Kultura Jablonec. „Věříme,
že výsledek ale bude stát za to. K vidění budou
dobové fotografie a artefakty, které ke sportov-
nímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy,
servisní koutek a samozřejmě i medaile a po-
háry pro vítěze,“ dodává Vobořil.

České i československé běžecké lyžování mě-
lo své hrdiny a mimořádné úspěchy hodné ob-
divu téměř na všech zimních olympijských
hrách. Mělo je i v době, kdy se ještě žádné zim-
ní olympijské hry nekonaly. Z Jablonce je his-
toricky první československá držitelka olympij-
ské medaile běžkyně Helena Šikolová, členka
štafety ze začátku 70. let ve složení Milena Cille-
rová – Alena Bartošová – Helena Šikolová. A ta-
ké reprezentant Pavel Benc, účastník několika
olympijských her, mistrovství světa a Evropy.

Výstava se koná v návaznosti na legendární
běžkařský závod Jizerská padesátka. A není to
poprvé, kdy bylo toto téma v Domě Scheybalo-
vých vyzdviženo. „Naše spolupráce s organizá-
tory závodu vznikla v roce 2017, kdy se chystal
jubilejní 50. ročník. Spojení kultury a sportu ve
formě výstavy se osvědčilo. Letos je expozice ve
vítězném duchu a koresponduje tak s tématem
pamětní medaile pro závodníky z České min-
covny,“ doplňuje Vobořil.

Běžecké lyžování, které je v našem kraji do-
ma, je krásné a náročné. Přináší nám mnoho

nezapomenutelných zážitků, ať už sami jedeme
bílou stopou nebo slzíme radostí nad olympij-
ským zlatem naší rodačky. Všichni, kdo se mu
věnují – závodníci, trenéři, organizátoři, či jen
diváci, kteří stojí a fandí v dešti, sněhu a větru
u běžeckých tratí a v kritické chvíli třeba poda-
jí závodníkovi svou hůlku, si zaslouží obdiv.
A vlastně o tom ta výstava je. 

Patronaci nad výstavou převzal předseda
ČOV Jiří Kejval a Česká olympijská akademie.
Na realizaci se podílela Česká lyžařská společ-
nost, z. s., Ski klub Jablonec nad Nisou, Jablo-
necké kulturní a informační centrum, o. p. s.,
Kultura Jablonec, p. o., a řada soukromých sbě-
ratelů a sportovních nadšenců. Partnerem je
statutární město Jablonec nad Nisou. (rch)

Vítězové bílé stopy
od 15. 1. 2021 do 3. 4. 2021
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6 – Jablonec n. N.
Otevírací doba:
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin

Štafeta ve složení Milena Cillerová, Helena Šikolová a Alena Bartošová byla u nás
na začátku 70. let nejlepší. Foto archiv Aleny Bartošové

Výprava jabloneckého oddílu na ZOH 
do rakouského Innsbrucku 1976. Foto Josef Stránský

Legendární v zimě, tradiční i v létě
Během poslední Jizerské 50 panovaly krá-
lovské podmínky. Nad Jizerskými horami
svítilo slunce, sněhu bylo dostatek a padl
účastnický rekord. Stejně tak tomu bylo i na
letní Jizerské 50 RUN, která se konala již po-
sedmé. I přes hygienická opatření si na trať
všech závodů letní Jizerky našlo cestu bez-
mála 2 600 účastníků.

Už nyní je jasné, že letošní zima bude trochu
specifická. „Přesto bychom vás rádi pozvali
12.–14. února do Bedřichova. I přes pandemic-
kou situaci intenzivně připravujeme 54. ročník
ČEZ Jizerské 50. Samozřejmě rozmýšlíme, jak
závod uspořádat i za zpřísněných hygienických
podmínek a s případným omezením počtu osob

na akci,“ říká PR manažer Jizerské 50 Richard
Valoušek a dodává: „Nadále pevně věřím tomu,
že milovníci běžeckého lyžování budou moct
v Jizerkách navázat na více jak padesátiletou
tradici.“

Pokud si nechcete nechat ujít tradiční zimní
závod, stále běží registrace, i když volná místa
rychle mizí. Potrénovat můžete i na jiném závo-
dě seriálu ČEZ SkiTour, kterého je Jizerská 50
součástí. Hned druhý lednový víkend účastníky
čeká noční zkouška Jizerskou magistrálou. To se
můžete vydat na trať jen za svitu měsíce a třpy-
tu hvězd – bedřichovský Night Light Marathon.

„Tyto závody už nejsou jen záležitostí elitních
závodníků, zkušených běžkařů, horských kme-
tů, kteří je berou jako osobní výzvu a přípravu
na náročnou sezonu. Rok od roku se jich účast-
ní stále více naprostých začátečníků, tak zva-
ných hobíků. Ti píší ve stopě svůj osobní zá-
vod,“ poukazuje na vzrůstající oblibu nočního
závodu Valoušek.

Lyžaři v těchto závodech přitom nemusí zdo-
lávat maratonské vzdálenosti. Pořadatelé jim
připravují každým rokem příjemná překvapení
v podobě kratších distancí. „Tak třeba v roce
2021 si závodníci mohou vyzkoušet své běžkař-
ské umění také na trasách od 10 km. Ještě krat-
ší tratě čekají na děti v rámci dětských závodů,“
zmiňuje délky tratí manažer.

I díky tomu se nejen Jizerka zpřístupnila těm,
které by dříve účast na tomto tradičním závodě
nenapadla. „Je to takový kolorit, který v našich
horách vzniká. Kdo se bojí, může do lesa, má
totiž možnost ujet jen deset kilometrů. Na trati
nejkratšího závodu jsou vidět rodiny s dětmi,
maminky, kamarádky, parta naprostých hobí-
ků. Prostě spektrum závodníků všech věkových
kategorií,“ kvituje rozmanitost startovního pole
Valoušek. (end, rv)

Přihlášky na závody
Bedřichovský Night Light Marathon
8.–9. ledna 2021, registrace na www.ski-tour.cz
54. ČEZ Jizerská 50
12.–14. února 2021, registrace na www.jiz50.cz

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

1. ledna 1921, 1, strana 1, 2, R
Praha. Procesy s komunisty budou zahájeny
v polovině ledna. Z 1 300 zajištěných osob bu-
de propuštěno 60 %, protože je nelze obžalovat
z trestné činnosti, 20 % patří k lůze, posledních
20 % jsou skuteční původci plánovaného převratu.
Poznámka: Na mnoha místech měla stávka cha-
rakter boje o politickou moc ve státě, především
v průmyslových centrech jako Kladensko, Brněn-
sko a Hodonínsko. Dělníci dokonce zabrali a ob-
sadili zámek Lány. In: Olivová Eva: Dějiny první
republiky, s. 121. Viz také Ivan Olbracht: Anna
proletářka.

Praha. Ministr pro veřejné práce se obrací na
horníky z ostravského revíru a varuje před ne-
pokoji. Snížení těžby uhlí by odsoudilo jejich
soudruhy v hutích k nezaměstnanosti.

Jablonec. Zásobování uhlím. Platí útržek 164.
Všechny osoby evidované u firmy Anton Endler
mají nárok na 30 kg mosteckého uhlí za 10,50 K.
Od pondělí 3. ledna 1921 se budou ve staré tělo-
cvičně rozdávat poukazy na uhelný mour. Je ho
málo, proto se dostane jen na ty nejpotřebnější.

Liberec. Ze soudní síně. 16letý mladík ze Smr-
žovky byl odsouzen na 6 měsíců těžkého žalá-
ře, protože odcizil třem osobám v Jablonci jed-
ny kalhoty, dalekohled a kýlní pás.

3. ledna 1921, 2, strana 5, V
Ze světa. Obří parníky – Aquitania od Cunard
Line a Olympic od White Star Line, které ne-
dávno připluly do USA, jsou poháněny petrole-
jem. Žádné saze a čoud, žádní topiči a přiklá-
dači – těžkou práci tří mužů zastane jeden.
Boháči, kteří chtějí navštívit Evropu, chtějí ce-
stovat pouze na bezuhelných lodích.

5. ledna 1921, 4, strana 1, R
Praha. Československý kulturní výbor pro
návrhy na udělování Nobelových cen navrhuje
Cenu míru pro TGM, na Literární cenu kandi-
duje spisovatel Alois Jirásek.

8. ledna 1921, 7, strana 1, 2, 7, R, V
Černá Studnice. Všechny cesty k rozhledně jsou
volné. Zveme všechny příznivce hor na návštěvu.

Rusko. Komunistická aristokracie. Roli carevny
hraje madame Andrejevová, dříve přítelkyně, ny-
ní manželka Maxima Gorkého. Nalíčená, perlami
ověšená mladá panovnice Ruska má konkurent-
ku: negramotnou 20letou krásku Olgu Grozdo-
vovou, která bydlí nyní ve Stroganovském paláci.

USA. Vánoce v Sing Singu. Toto známé vězení
hostilo loni v prosinci 12 odsouzenců k smrti.
Pro zpestření zbytku života těchto kandidátů na
elektrické křeslo bylo uspořádáno filmové
představení. Promítalo se na prostěradlo a věz-
ňové sledovali film za mřížemi. Promítačku vě-
noval herec Thomas Melighan, který hrál v jed-
nom filmu uprchlého trestance.

10. ledna 1921, 9, strana 3, V
Praha. Nové pětitisícovky. Na aversu je obraz
hory Říp, vlevo údolí Labe, vpravo ženská hla-
va (modelem byla dcera bývalého ministra
Rašína). Na reversu vidíme alegorickou žen-
skou postavu, v pozadí mosteckou věž z Kar-
lova mostu a Hradčany. Bankovky nesou podpis
ministra financí Engliše a datum 6. 7. 1920, byly
však připraveny k vydání již za ministra Rašína
v březnu 1919.

Tanvald. Krajané z Brazílie píší. Svému býva-
lému učiteli panu J. O. Marschallovi napsal
dlouhý dopis Josef Feix z Horního Tanvaldu.
Těžký je začátek při mýcení pralesa a velká je
radost, když se sklidí první kukuřice – ale mlýn
bývá 30 až 40 km od kolonie, pralesem nevedou
cesty. Návštěvníkovi se nabízí čaj v malé vydla-
bané tykvici, pije se čaj značky Herbava dutou
lžičkou se sítkem. Rodiny kolonistů dosud mlu-
ví jizerským dialektem. Děti učí „putovní uči-
tel“, má jich na starosti až 25 a zdrží se u každé
rodiny týden. Farář zavítá do kolonie jednou za
měsíc. Kdo je zdravý a zvyklý na těžkou práci
v lese a zemědělství, tak se má přibližně po pě-
ti letech už dobře. Vítáni jsou řemeslníci, kteří
se dobře uchytí ve vznikajících městech. Ne-
čekají tu ovšem na maminčiny mazánky a le-
nochy.

11. ledna 1921, 10, strana 1, 4, R, V
Jablonecké divadlo hraje operetu Kristýnka
z myslivny (Försterchristl) od B. Buchbindera.
V hlavní roli jsme viděli Wilmu Damario.

Orchestr si vylepšil pověst po trochu nevydaře-
né Kavalérii.

Domácí humor. Manželka: „Cože? Ty líbáš tu
naši drzou kuchařku?“ - Manžel: „Chtěl jsem to
s ní zkusit ještě po dobrém, milá ženuško!“

Hospodský humor. Host: „Fuj! Poslechněte, pa-
ne vrchní, jak dlouho se čepuje tohle pivo?“ –
Vrchní: „Jó pane, to nevím, jsem tu teprve 14 dní.“

Jablonec. Zásobování. V městském obchodě
v Radniční 3 se nabízí: vepřové sádlo 47 K/kg,
marmeláda 10 K/kg, margarin 38 K/kg, dětská
krupička 3 K/kg, masové konzervy 12 K, rýže
12,6 K/kg, čerstvé máslo 56 K/kg, čerstvé kon-
denzované mléko 13 K/1 plechovka. Dětské ka-
báty z předválečného materiálu 55 K, pánské
vlněné blůzy 45–50 K, kalhoty 55 K, spodky
45 K, pracovní boty 175 K. Otevírací doba: 8–11,
2–5 hodin.

12. ledna 1921, 11, strana 8, V
Inzerát. Kino Metropol hraje od středy 12. do
pátku 14. ledna prvotřídní veselohru Valutové
děvče s Ossi Oswaldovou v hlavní roli. 

Inzerát. Koupíme střepy, bílé, krémové, také
barevné. Nabídky s cenou a množstvím zašlete
do redakce na značku „Nutně potřebujeme“.

Inzerát. Omluva. Já, Marie Fölknerová z Horky
č. 20 lituji, že jsem urazila paní Idu Hartramplo-
vou z Rychnova. Spletla jsem si ji s jinou osobou.

Inzerát. Dluhy za svého syna Josefa, které dě-
lá na mé jméno, nebudu platit! Emilie Jungová,
Anenská.

13. ledna 1921, 12, strana 3, 7, 8, V
Praha. Změna denního času na 24hodinový.
„Čas“ hlásí, že vláda žádá obchodní komory
a další instituce o dobrozdání.

Inzerát. Vyčesané vlasy za nejvyšší ceny ku-
puje Josef Kasper, Korunní 35. Za tmavohnědé
a černé vlasy platím více.

Inzerát. Seznámení. Velmi fešný, vysoký, 31le-
tý obchodník s velkým příjmem a vlastním do-
mem hledá opravdu hezkou mladou dámu do
26 let za účelem sňatku. Může být i bezdětná
vdova nebo bez vlastní viny rozvedená paní,
s výbavou a věnem 350 000 K v hotovosti. Jen
vážné nabídky od charakterních a domácky za-
ložených dam, s fotem. Zaručuji diskrétnost.
Značka „Ideál a rozum.“

Všechny zprávy jsou kráceny.
R – ranní vydání, V – večerní vydání 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

RMS Olympic (RMS – Royal Mail Ship) byl první 
ze tří zaoceánských parníků třídy Olympic 
vlastněných společností White Star Line. 

Jeho sesterské lodě byly Titanic a Britannic.

V letošním roce si připomínáme 150 let od
narození architektů Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha. Oba rodáci významně
ovlivnili stavební vývoj našeho města, a pro-
to se i městská knihovna rozhodla téma le-
tošní vědomostní soutěže Znáte – víte – tuší-
te věnovat architektuře těchto osobností.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna soutěžní otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednic-
tvím webových stránek knihovny v sekci soutě-
ží, tentokrát do 15. ledna. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu.

Ceny do soutěží knihovny byly pořízeny z fi-
nančního příspěvku kanceláře primátora statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. Více informa-

cí získáte na webové stránce: https://knihovna.
mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-za-
bavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z prosincového kvízu byla
za b: Lovecký zámeček na Nové Louce, Šáma-
lova chata, je hojně navštěvovaným místem
Jizerských hor. Natáčel se zde také film Tenkrát
v ráji. Výhercem kvízu je Marek Neduchal.

Otázka na leden
Architekt Robert Hemmrich za svou čtyřicetile-
tou praxi nakreslil přes tři tisíce plánů, z nichž
byla pouze jedna třetina realizována. Jednou ze
staveb, která byla podle jeho návrhu postavena,
je i rozhledna Černá studnice. Kolik Hemmri-
chových staveb se přibližně nacházelo v Jab-
lonci nad Nisou a okolí.

a) přibližně tisíc

b) zhruba dvě stě

c) kolem pěti set

■ Znáte – víte – tušíte aneb Architektura Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha

Foto Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LIV.

Hodně dlouho jsem se odhodlával k zařazení
kapličky sv. Anny ve Mšeně mezi Jablonecké
maličkosti. Což o to, svými rozměry je vskut-
ku maličká… Ale svým významem? Přeci jen
jde o jednoho z posledních a také nejstarších
pamětníků zašlých časů této části Jablonce.
Ale přeci na ni přišla řada…

Podíváme-li se na staré fotografie mšenské
kapličky a následně upřeme svůj zrak na
samotnou stavbu, neubráníme se známé
otázce: „Tady se něco muselo stát…“ Kaple
je stejná, ale okolí v ničem, doslova v ni-
čem, neodpovídá tomu na černobílých ob-
rázcích. Ta změna působí neuvěřitelně, až
bizarně: je podobně šokující jako výjev so-
chy Svobody polozasypané mezi skalami ve
filmu Planeta opic. Stará kaple je stále stej-
ná, ale svět okolo je zcela jiný.

Z vlastivěd víme, že pozdně barokní ka-
plička vznikla ve Mšeně na pozemku
Heidrichova hospodářství, bohužel ale není
přesně známo kdy se tak stalo. Fidelio
Finke, řídící učitel ve Mšeně, spekuloval
v roce 1917, že to mohlo být dokonce již
v roce 1778. Do klenáku nad vchodem sice
kdysi lidé vytesali letopočet 1782, ale právě
učitel Finke zvažoval, že to mohlo být pro-
to, že tohoto roku byla na střechu umístěna
věžička se zvonem. Tento zvonek po mnoho
let svolával obyvatele Mšena k modlitbám;
v kapličce samotné se konávaly bohoslužby
ale jen příležitostně, neboť Mšenští až do
postavení vlastního kostela roku 1938 cho-
dili na mše do Jablonce. 

Iniciátorem stavby kaple mohl být mšenský
hospodář Heidrich. Traduje se ale, že se na
stavbu složilo pár neznámých dobrodinců
a další, dnes již bezejmenný mecenáš složil
roku 1780 v jabloneckém svatoanenském
kostele 12 rýnských zlatých na její věčnou
údržbu. A díky tomu byla kapli poskytována
dlouhodobá a řádná péče. Opravována tak
mohla být v letech 1839, 1863, 1870 i 1877. 

Na oltáříku uvnitř kapličky byl původně vý-
jev Nanebevstoupení Krista. Od roku 1812 zde
byl umístěn i starý oltářní obraz sv. Anny po-
cházející z jabloneckého svatoanenského kos-
tela. Je přitom otázkou, jestli se právě zasvěce-
ní kapličky sv. Anně – Ježíšově údajné babičce,
nespojuje až s okamžikem přinesení tohoto ob-
razu do Mšena. 

Kaplička byla dobrodinci udržována až do ča-
sů 2. světové války. Pak se o ní lidé už tak moc
nezajímali. V 70. letech 20. století měla namále:
staré Mšeno bylo zbouráno; zmizely všechny
původní domy; stará cesta poblíž zanikla a na
druhé straně zase vznikla nová široká silnice.
Masivní terénní úpravy zcela přeoraly terén
v okolí, ale stavbička s věžičkou nakonec zůsta-

la stát. Je to až k nevíře, že někomu v 70. le-
tech záleželo na drobné církevní památce.
V řadě měst byly v těch v dobách podobné
kaple buď přímo bořeny nebo ponechány
na pospas vandalům. Ale v Jablonci nad
Nisou se to při budování sídlišť nestalo.
Zachráněna tak byla Panna Maria Kar-
lovská ze sídliště Na Vršku či horský kříž
z roku 1777 uprostřed sídliště Na Šumavě,
nebo nádherná socha Panny Marie Bolest-
né ve Mšeně a – konečně – i kaple sv. Anny.
Zrovna ona přitom vůbec nezapadala do
očekávané představy o novém, minulostí
nezatíženém pojetí moderního sídliště. Moc
by mne zajímalo, kdo citlivý a zároveň
i vlivný tehdy zajistil, že tyto drobné pa-
mátky na dávnou zbožnost německých
obyvatel přežily jako svědkové dávno odvá-
tých časů to mohutné budování. Mohl to být
Josef Václav Scheybal se ženou Janou?
Nebo ještě někdo další? Třeba si někdo
z pamětníků ještě vzpomene na ty časy. 

Buď, jak buď: kaplička se 90. let 20. stole-
tí dožila v nepříliš dobrém stavu. Díky péči
členů Pánského spolku šachu byla díkybo-
hu v letech 1998–2002 celkově opravena.
A po další drobnější úpravě po dvaceti le-
tech byla přeměněna na Galerii Kaplička,
provozovanou jabloneckým spolkem PLAC
věnujícím se kultivaci veřejného prostoru
města a krajiny. A město Jablonec nad
Nisou nyní chystá návrat vlídné tváře této
cenné památky do její původní barokní
krásy a prosté vznešenosti.

Marek Řeháček

Kaple sv. Anny ve Mšeně

Kresba Petr Ferdyš Polda

Pěstoun od základu změní život dítěte
Natálka si na začátku života zažila těžké
věci. Nebylo to stejné, jako když se do běžné,
fungující rodiny narodí miminko. Všichni se
na něj těší, má připravený krásný pokoj, je-
ho blízcí hned reagují, když pláče… Natálku
bohužel krátce po startu do života čekalo ze
závažných důvodů odloučení od rodičů. Její
příběh měl ale šťastný konec, protože díky
pěstounům získala nový domov. A v něm
spoustu lásky, která pomáhá s uzdravením
ran na duši.

S takovými příběhy se v Dobré rodině setkávají
denně. Posláním organizace je rozvoj náhrad-
ního rodičovství a podpora dětí, které nemohou
vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny.
Pár otázek jsme položili regionální koordiná-
torce Libereckého kraje Elišce Hruškové.

Představte nám vaši činnost.
Jako doprovázející organizace nabízíme pod-
poru přechodným a dlouhodobým pěstounům,
věnujeme se adoptivním rodičům a jejich dě-
tem, pořádáme vzdělávací semináře a kurzy.
Na Liberecku doprovázíme necelou stovku pěs-
tounských rodin, působnost ale máme ve všech
krajích. Po celé České republice poskytujeme
podporu více než 800 náhradních rodin se zhru-
ba 1 000 dětmi. Regionální pobočka je v Jablonci

nad Nisou, naši doprovázející pracovníci ale
jezdí za rodinami do celého kraje. Stejně tak se
v Dobré rodině věnujeme hledání a přípravám
nových náhradních rodičů.

Proč je náhradní rodina pro ohrožené děti
tak důležitá?
O tom spolu můžeme mluvit hodiny a hodiny.
Ale ve zkratce: když děti nemohou vyrůstat
z vážných důvodů se svou původní rodinou, ne-
sou si velké šrámy na duši. A ty se těžko zahojí
bez blízkých pečujících osob, které tu budou
jen pro ně. Jen v láskyplném vztahu se vyrov-

nají se ztrátou vlastních rodičů a budou umět
navazovat kvalitní vztahy i v budoucím životě.

Jaké kroky by měl čtenář, který uvažuje
o náhradním rodičovství, podniknout? 
Nejprve asi bude chtít více informací. Budeme
moc rádi, když se s námi spojí – telefonicky,
osobně, k dispozici má webové stránky či face-
book se spoustu informací a příběhů. Ráda
bych řekla všem: nebojte se ptát. Hezkou nefor-
mální akcí, na níž propojujeme náhradní rodi-
če, zájemce i širokou veřejnost, je Lucerna pro
náhradní rodiče. V srpnu 2020 proběhl první
ročník a do budoucna chceme, aby se u jablo-
necké přehrady každoročně sešli zástupci
všech skupin a sdíleli své zkušenosti. 

Jak vás ovlivňuje aktuální koronavirová si-
tuace?
Musíme na ni reagovat, v lecčem je pro všech-
ny komplikovaná. Na druhou stranu díky ní
rozvíjíme věci, k nimž bychom jinak třeba ne-
došli. Začali jsme připravovat zájemce o ná-
hradní rodičovství i různé semináře online. 

Více informací: www.dobrarodina.cz, www.de-
tidorodin.cz, tel.: 724 113 112, e-mail: by se ne-
báli mamdotaz@dobrarodina.cz, https://semi-
nare.dobrarodina.cz/. (eh)

Foto archiv Dobrá rodina



(20)

jablonecký měsíčník leden 2021

Transformace nemocnice
V listopadovém měsíčníku mne zaujal obsáhlý
článek ředitele jablonecké nemocnice Víta
Němečka. Reaguje v něm na článek zastupitele
Jakuba Macka a informuje o navrhovaných
změnách, které by podstatně změnily postavení
naší nemocnice.

Udivilo mne, že se v prosincovém čísle neob-
jevila žádná reakce, dovolte mi tedy několik po-
známek.

Článek ředitele Němečka se zabýval možnos-
tí transformace nemocnice ze současné přís-
pěvkové organizace zřízené městem Jablonec
nad Nisou na akciovou společnost, kde by měs-
to Jablonec drželo majoritní počet akcií. Z or-
ganizace, kde je primárním cílem poskytování
kvalitní zdravotní péče a dobré hospodaření, by
se nemocnice stala obchodní společností, pro
kterou je primárním úkolem vytvářet zisk pro
své akcionáře. Je to snad důvod navrhovat prá-
vě tuto formu transformace?

Při převodu na akciovou společnost musí být
provedena transformace majetku. Nyní je měs-
to Jablonec zapsaným vlastníkem pozemků
areálu nemocnice, budov a zařízení. Po trans-
formaci se stane vlastníkem tohoto majetku ak-
ciová společnost. Je nutné provést rozsáhlé a fi-
nančně náročné ocenění nemovitého a movitého

majetku formou znaleckých posudků a takto
oceněný majetek vložit do a. s. Město Jablonec
bude v pozici akcionáře. Prodejem akcií je pak
poměrně snadné převést majetek na jiný sub-
jekt. Toho bychom se měli obávat především
v současné době, která počítá se snižováním fi-
nancí do rozpočtů měst a krajů. Mohlo by to
způsobit hledání zdrojů do rozpočtu města prá-
vě odprodejem části akcií. 

Historicky pravice počítala s tím, že segment
zdravotnictví bude privatizován soukromým ka-
pitálem a organizační forma jako akciová spo-
lečnost je pro tento cíl vhodný mezikrok. Pokus
minulé vládní koalice ČSSD a ANO definovat
zákonnou formou statut neziskové nemocnice
se neuskutečnil a i současná vláda v této zále-
žitosti mlčí. Naskýtá se tedy otázka: pustit sou-
kromý kapitál do poskytování zdravotní péče
a orientovat nemocnici na tvorbu zisku, nebo
držet nemocnici mimo tuto perspektivu? 

Z vlastní zkušenosti zastupitele a pozice ná-
městka primátora v minulém volebním období
jsem měl ve své gesci i zdravotnictví a měl jsem
možnost se podrobně seznámit s činností a hos-
podařením jablonecké nemocnice. Organizační
forma příspěvkové organizace nepřinášela vý-
znamné problémy. Město jako vlastník pozemků
a budov, což je podstata majetku, je pronajímá
příspěvkové organizaci. Na chod nemocnice

dozírá prostřednictvím rady nemocnice, ve kte-
ré je zastoupen ředitel nemocnice, primátor
města, gesční náměstek, zástupci zaměstnanců
a také zástupci místních podniků, které jí díky
informacím o potřebách poskytují finanční
podporu. Činnost členů rady nemocnice je bez
nároků na finanční odměnu. V a. s. jsou orgány
představenstva a dozorčí rady funkcemi place-
nými a tyto odměny by byly jistě oproti součas-
ným nulovým nákladům na odměny rady ne-
mocnice v řádu milionů. 

Také zmiňovaná možnost vstupu kraje do fi-
nancování jablonecké nemocnice je hypotetická.
Kraj zápasí s nedostatkem financí pro krajskou
nemocnici, převzal i některé problematické ne-
mocnice, takže vidina finanční injekce do vyba-
vené a fungující jablonecké nemocnice je těžko
představitelná. Příkladem z nedávné minulosti
je financování při výstavbě pavilonu intenzívní
péče. Ze slíbených 50 milionů kraj poskytl fi-
nance pouze v řádu jednotek milionů. Naprostou
většinu financí muselo zajistit město Jablonec.

Pokud chceme, aby město zůstalo i nadále
plnohodnotným vlastníkem nemocnice se sluš-
ným a širokým standardem zdravotní péče,
držme její vlastnickou podstatu v dnešní formě.

Miloš Zahradník,
bývalý náměstek primátora, nestr. za ČSSD

Reakce Víta Němečka
na text 
Miloše Zahradníka 

Vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou skuteč-
ně navrhuje svému zřizovateli, statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou, transformaci ne-
mocnice na akciovou společnost a následný mi-
noritní vstup kraje do její majetkové struktury.
Tato operace by byla pro nemocnici, její za-
městnance, pacienty a veřejnost jasným příno-
sem. Detaily jsem popsal v listopadovém čísle
měsíčníku. Ve stručnosti: rychlejší růst platů
našich zaměstnanců, lepší přístrojové vybave-
ní, ochranu před privatizací, posílení odpověd-
nosti managementu, standardní řídící a kon-
trolní mechanismy.

Pan Zahradník bohužel používá nepravdivé
a zavádějící argumenty.

Není pravdou, že úkolem akciové společnost
je vždy jen vytvářet zisk pro své akcionáře.
Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
o ničem takovém nehovoří. U nemocnic to ne-
platí ani v praxi. 54 okresních a krajských ne-
mocnic v rámci ČR vlastní obce či kraje a sou-
časně jsou obchodními společnostmi. Ani
u jedné jejich majitel neočekává zisk, naopak
jim často dodává finanční zdroje ze svého roz-
počtu různými formami – jako příplatek mimo
základní kapitál, navyšováním základního ka-

pitálu či platbou za závazek veřejné služby.
Akcie je skutečně možné převést na jiný sub-
jekt. Ale stejně tak je možné na jiný subjekt
převést majetek příspěvkové organizace. K obě-
ma krokům je nutné rozhodnutí zastupitelstva
města. Příspěvková organizace tedy není žád-
nou ochranou proti privatizaci. Navíc v našem
případě by po dobu osmi let byl jakýkoliv tako-
vý převod na třetí subjekt výslovně zakázán. 

Mimo to by se město i kraj zavázaly, že v bu-
doucnu nedojde k žádné formě privatizace ani
převodu akcií na třetí osobu a že tato akciová
společnost není založena za účelem zisku, vý-
platy dividend atd., ale za účelem optimálního
fungování nemocnice.

Uvažovaná operace tedy jasně zvyšuje ochranu
nemocnice před její privatizací a obavy ze sou-
kromého kapitálu jsou tak zcela bezpředmětné.

Členové rady nemocnice (stávajícího kontrol-
ního orgánu) za tuto činnost skutečně neberou
žádnou odměnu. Ale také za ni nenesou žádnou
odpovědnost – kromě morální či politické. Čle-
nové dozorčí rady a. s. by brali odměnu v řádu
jednotek tisíc měsíčně, ale za svá případná chyb-
ná rozhodnutí by nesli i trestněprávní odpověd-
nost a v případech stanovených zákonem by za
ně ručili celým svým soukromým majetkem.

Není pravdou, že finanční zdroje z rozpočtu
kraje jsou hypotetické. Naopak, jedním z hlav-
ních důvodů této operace je získání několika
stovek milionů z rozpočtu kraje pro jablonec-
kou nemocnici. Bez toho bychom nenavrhovali

ani transformaci na akciovou společnost, ani
minoritní vstup kraje.

Není také pravdou, že forma příspěvkové or-
ganizace nepřináší žádné problémy. Je jich ce-
lá řada, od účetnictví a evidenci majetku přes
kompetence a odpovědnost managementu i kon-
trolního orgánu až po „nepřístupnost“ finanč-
ních zdrojů z rozpočtu kraje. 

Rovněž bych se pana Zahradníka rád zeptal,
proč nesouhlasí s rychlejším růstem mezd na-
šich zaměstnanců a s lepším přístrojovým vy-
bavením pro naše pacienty. Na věcnou diskusi
jsem totiž připraven a budu za ni vděčný. Od-
mítám však nepravdivá tvrzení a dojmy. 

Vít Němeček, 
ředitel Nemocnice Jablonec

Došlo do redakce

Z pěti žádostí podpořil kraj tři
Jablonec podal pět žádostí do Dotačních
fondů Libereckého kraje v oblasti podpory
požární ochrany. Schváleny byly tři žádosti
a finanční podporu Liberecký kraj letos sní-
žil o více jak milion korun. Město se na pro-
jektech podílí částkou přesahující 300 tisíc
korun. 

Liberecký kraj poskytl z programu Podpora
jednotek požární ochrany obcí LK účelovou do-

taci ve výši 200 tisíc korun na tři z pěti projek-
tů, na které statutární město Jablonec nad
Nisou podalo žádost. „Oproti loňskému roku
tak kraj snížil svou podporu o téměř 1,1 mil. ko-
run,“ říká Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení
krizového řízení a bezpečnostní ředitel jablonec-
kého magistrátu. 

S městským podílem ve výši 335 tis. korun
tak bylo možné zakoupit pro jednotky dobro-
volných hasičů dva komplety dýchacích pří-

strojů, záchytnou vanu i speciální kanystry
a dokončit rekonstrukci automobilové stříkač-
ky CAS 32. 

„Stejně jako každý rok jsme koupili také zása-
hové obleky, rukavice a boty, abychom obnovi-
li vybavení jednotek požární ochrany,“ dodává
Pavlín s tím, že zbytek peněz bylo investováno
do přípravy rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Proseči. 

(jn)

Foto archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Město Jablonec vysoutěžilo staronového dodava-
tele na svoz a zpracování odpadu. Je jím nadále
společnost Severočeské komunální služby, a. s.
(dále SKS). 

Pro vyrovnanost financování systému odpa-
dového hospodářství platí, že náklady by měly
být plně pokryty dvěma složkami, a to platbami
od občanů a příspěvkem od společnosti EKO-
KOM za množství vytříděného odpadu. Město
Jablonec má navíc výhodu třetinového podílu
ve společnosti SKS, čímž má zajištěnou roční
dividendu ve výši cca 10 mil. Kč. Přesto muselo
město v roce 2019 a 2020 nad rámec těchto pří-
jmů dotovat systém zhruba 2 mil. Kč z rozpočtu
města.

Bohužel pro občany našeho města dopadla
soutěž tak, že stávající systém v jeho nedosta-
tečné kvalitě bude pokračovat a městu se jeho
spoluúčast z rozpočtu meziročně navýší o dal-
ších 10 mil. Kč (o 27 %). Významně se tedy zvýší

mandatorní výdaje města, což je v současné do-
bě krize a navíc v době snížení příjmů obcí ze
státního rozpočtu nepřípustné a nezodpovědné.
Považuji to za závažné selhání vedení města,
zejména pak odpovědného náměstka Milana
Kouřila. Jak k této nemilé situaci došlo?

Pan náměstek nezadal žádnou nezávislou ana-
lýzu odborníkem na odpadové hospodářství,
která by městu zpracovala kalkulace, ze kte-
rých by město nastavilo v soutěži stropové ceny.
Tím bylo město plně závislé na SKS, která byla
nakonec jediným uchazečem, neměla žádné
hranice a městu to doslova cenově „napálila“.
Dále mělo město soutěžit zvlášť svoz a zvlášť
zpracování odpadu (např. spalovna Termizo
v Liberci), aby si zajistilo maximální kontrolu
jak nad skutečnými cenami, tak nad skutečným
množstvím a strukturou odpadu. Všemu nechal
náměstek Kouřil volný průběh, čímž město od-
kázal na to, že SKS bude účtovat městu za zpra-

cování odpadu 1450 Kč za tunu odpadu. Můžeme
se jen domnívat, jaká je skutečná cena, kterou
má SKS uzavřenou se spalovnou.

Parametry odpadového hospodářství připra-
voval za město pouze jeden úředník, v jehož si-
lách samozřejmě není, aby měnil parametry
svozu a přidával invence, jak by například město
mohlo vytřídit více recyklovatelného odpadu,
a tím i více inkasovat, nebo jak vybrat peníze
od tzv. „černých pasažérů“. Posledním ze zá-
sadních pochybení je žádná časová rezerva.
Přesto, že na celou věc byl téměř rok a půl ča-
su, tak soutěž skončila v prosinci a není žádná
možnost, aby město soutěž zrušilo pro nevý-
hodnost a opakovalo bez předchozích chyb.

Upřímně se bojím, jak bude vypadat stav ve-
řejných financí a veřejného majetku za další
dva roky (ne)úřadování náměstka Kouřila.

Štěpán Matek (KDU-ČSL), 
zastupitel za Společně pro Jablonec

SKS jako staronová firma na svoz a zpracování odpadu

Odvolaný náměstek primátora pro ekonomiku
Štěpán Matek vyjádřil své kritické názory na si-
tuaci odpadového hospodářství. Otázkou je, proč
jeho příspěvek nestojí na objektivních a úplných
informacích. Pokusím se tedy srozumitelně
a přehledně uvést vše na pravou míru. Další in-
formace k tématu najdete na str. 5 tohoto vydání.
Trvalý růst produkce odpadů je obecný trend.
Drtivá většina obcí a měst počítá s dotováním od-
padového hospodářství místo zvyšování poplatků
občanům. V Jablonci za posledních 15 let rostly
výdaje za odpady třikrát rychleji než příjmy z po-
platků. Většinu tohoto deficitu dlouhodobě kryje-
me z dividendy od SKS (město je minoritním
vlastníkem) a zbytek dotujeme. Pro představu: za
roky 2019 a 2020 byla průměrná dotace města
1,5 milionu korun na přibližně 50 milionů výda-
jů. Při výpadku dividendy by dotace za stejné ob-
dobí byla přibližně 13 milionů.

U kvality práce SKS jsme v uplynulých letech
nezaznamenali větší problémy. Odpad sváží pod-
le harmonogramu, disponuje potřebným množ-
stvím techniky i proškolenými zaměstnanci. Ve
srovnání s jinými městy jsou v Jablonci služby
nadstandardní: výběr velikosti nádob a četnosti
svozu, hustá síť kontejnerů, pět sběrných dvorů
a mimořádné svozy specifického odpadu. 

Od 1. 1. 2021 se ale všechny obce musí popa-
sovat s náročnějšími podmínkami danými no-
vým zákonem o odpadech, které budou nevy-
hnutelně znamenat vyšší výdaje. A právě s ohle-
dem na zmíněný zákon bylo nutné už v r. 2019
zahájit přípravy výběrového řízení na nového do-
davatele svozu a likvidace odpadu. Proces začal
v prosinci 2019 výpovědí smlouvy z r. 1995 s roč-
ní lhůtou. Do soutěžních podmínek město zaved-

lo několik nových kvalitativních požadavků od-
povídajících 21. století: čipování a mytí nádob,
online dohled nad průběhem svozů atd.

Předpokládaná hodnota zakázky byla podle
cen roku 2019 stanovena na 40,15 mil. Nepočítala
však ještě s novými zákonnými požadavky na
provádění služeb (oddělený svoz, RE-USE cent-
rum, zvýšené poplatky). Do otevřené soutěže se
přihlásila jako jediný uchazeč jablonecká SKS.
Vysoutěžená cena nakonec převýšila tu předpo-
kládanou o 10,7 mil. Kč/rok (+26,7 %). Mohlo to
být jinak? Realita trhu ukazuje, že velmi pravdě-
podobně ne. U tohoto výběrového řízení nelze čekat,
že by jeho nové vypsání přineslo zásadní změnu.

Štěpán Matek je přesvědčen, že jsme ve jménu
úspěšného VŘ měli plýtvat prostředky za vypra-
cování nové odborné analýzy. Proč, když město
má obsáhlý materiál optimalizace odpadového
hospodářství od společnosti Eko-kom a Plán od-
padového hospodářství? Zadávací podmínky
soutěže byly připraveny na základě tržních kon-
zultací a dlouholetých zkušeností oddělení míst-
ního hospodářství. 

Soutěžit zvlášť svoz a zvlášť zpracování odpa-
du? Komplikované.
Svoz odpadu a jeho následné využití nebo od-
stranění spolu souvisí. Komplikací je, že pro různé
druhy odpadu existují různá koncová zařízení. 

SKS zvýhodnila Jablonci cenu za likvidaci
1 tuny odpadu. 
Jediným zařízením pro energetické využití odpa-
du v kraji je liberecká firma Termizo. Její běžná
sazba za likvidaci 1 tuny směsného odpadu je
1550 korun, díky SKS má ale Jablonec vyjedná-
nu zvýhodněnou cenu 1482 korun. 

Jeden úředník na přípravu veřejné zakázky?
Science fiction Štěpána Matka.
Přípravy veřejné zakázky byly pracné a spolu
se zkušenou odbornou firmou Inisoft Consul-
ting se na ní za město podílelo mnoho lidí za-
jišťujících předběžné tržní konzultace, připo-
mínkování zadávacích kritérií atd. Podmínky
soutěže projednala a schválila rada města,
o nezávislou administraci veřejné zakázky se
postarala advokátní kancelář Spolak.

Více vytříděného odpadu a eliminace „čer-
ných pasažérů“ jsou příjmy navíc.
Více třídit je základní požadavek nové legislativy
i příležitost ke zvýšení příjmu do systému odpado-
vého hospodářství. Město má proto v plánu zavést
tzv. door-to-door systém. Způsob, jak eliminovat
„černé pasažéry“, se objeví v připravované změně
z úhradového systému na poplatkový od 1. 1. 2022. 

Stav veřejných financí a majetku? Nejlepší za
posledních šest let.
Kritika patří k opozici, ale nechť Štěpán Matek pro-
mine, tu jeho nevnímám stejně vážně, jako kdyby
vzešla od skutečné odborné autority. Na postu
ekonomického náměstka sám manažersky zcela
selhal a byl po 10 měsících (ne)práce a brzdění eko-
nomiky města odvolán. Do funkce po něm jsem
nastoupil sice bez patentu na rozum, zato s chutí
pracovat. A možná i díky tomu bylo k 30. 9. 2020
provozní saldo statutárního města Jablonec n. N.
nejlepší za posledních šest let a možná za celou
historii hospodaření města vůbec. I v dalších le-
tech to určitě bude boj o udržení vyrovnaného
hospodaření a nebude to jednoduché, ale „zajíci se
sčítají až po honu.“ 
Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku

SKS jako staronová firma na svoz a zpracování odpadu. A proč ne?

OV Novoveská
Jistě jako všechny občany Jablonce nad Ni-
sou i nás mrzelo, že nám pandemická situa-
ce nedovolovala setkávat se v předvánoční
a vánoční době. 

A s přicházejícími Vánocemi jsme si uvědo-
movali ještě víc, jak nám to schází. Přesto jsme
se rozhodli, že se připomenutí adventu a vá-
nočních svátků nevzdáme. Po dohodě s Pavlem
Kozákem jsme umístili osvětlený vánoční stro-

mek v zahradě DPS v Novoveské ulici, aby-
chom jeho obyvatelům zpříjemnili předvánoč-
ní atmosféru. A po domluvě s farářem Karlem
Koláčkem jsme zajistili osvětlení dvou stromů,
které lemují vstup do starokatolického kostela
Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové.
Technické služby nám vyšly vstříc a zajistily
zapojení světelných řetězů ze sloupů veřejného
osvětlení. Věříme, že to přineslo radost nejen oby-
vatelům této části Jablonce, ale že jsme tím za-
ložili novou tradici zahájení adventu v městské

části Novoveská. Doufáme, že na konci roku 2021
se tu už při této příležitosti opravdu všichni sej-
deme a k osvětlení přidáme i vhodný program.

Miloš Zahradník, předseda OV Novoveská

Poznámka redakce: Magistrát se rozhodl přispět
z městského rozpočtu každému osadnímu výbo-
ru částkou 5 000 korun na rozsvícení vánočního
stromu nebo na činnost. Město proto kvituje
s uspokojením, že finance pomohly zkrášlit lo-
kalitu v okolí ulice Novoveská. 

■ Osadní výbory
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

Kontakt: 
Iva Bendová – Inzerce Jabloneckého měsíčníku
statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 292, Mobil: + 420 776 677 796
e-mail: bendova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2021

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
malování bytÛ, firem, 

‰kol a panelov˘ch schodi‰È.
Tel.: 607 886 687, 

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 ÚSPù·N¯ NOV¯ ROK 2021 !!! 

certifikované brzdové 
centrum ATE-super ceny 

antikorozní nástfiik podvozku 
a dutin – profi technika

pneuservis – pfiezouvání 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

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

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

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS
REKRA S.R.O.

Nabízí:
– mytí oken, Ïaluzií 

a lodÏií
– profesionální hloubkové 

ãi‰tûní kobercÛ 
a sedacích souprav

– generální, pravidelné 
i po stavební úklidy firem, 

kanceláfií, autosalonÛ, bytÛ, 
panelov˘ch domÛ

– strojové ãi‰tûní podlah
DOPRAVA 

PO JABLONCI ZDARMA!!!
Tel. 776 593 264
www.rekra.cz, 
info@rekra.cz

Levnû ubytovat 
v Jablonci nad Nisou?
LEVNEUBYTOVAT.CZ

Tel.: 739 369 308
Nabízíme 

levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

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

www.mestojablonec.cz

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 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

AUTOPÒJâOVNA JBC Trans
·koda Octavia 2.0TDI 

990,- / den,
5 530,- / t˘den, 
9 990,- / mûsíc.

·koda Fabia 1.2TSI
590,- / den

Tel.: 736 636 585 – JBC Trans
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www.nasejablonecko.cz

Nejãtenûj‰í zpravodajsk˘ 
portál v regionu

vám pfieje v‰e nejlep‰í
v roce 2021

Pivovar Rezek
Zásada 154

www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek

tel.: 602 439 889

NOVù 
E-SHOP


