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Váš názor je důležitý
Vážení spoluobčané, stojíme na prahu dru-
hého měsíce roku, který bude bez pochyby
v historii města významný tím, že vyjede do
ulic nová flotila autobusů, která vás bude pře-
pravovat po městě a jeho okolí příští dva roky.
A to hned v pondělí 1. února. Protože jde o dů-
ležitý mezník v životě města, o velkou změnu,
určitě s sebou ponese mnoho otázek. Zkusili
jsme některým předejít a odpovědět na ně už
v tomto čísle. Přesto se nebráníme dalším do-
tazům a připomínkám, abychom prostřednic-
tvím společnosti Jablonecká dopravní mohli
městskou hromadnou dopravu pro vás i nadá-
le zlepšovat. Kontakty, kam své připomínky
a dotazy psát, najdete uvnitř měsíčníku. 

Přestože v Jablonci panuje nyní zima, na od-
boru rozvoje už se zabýváme letními měsíci.
Naplno se totiž rozjela příprava nového, mo-
derního a krásného zázemí naší přehrady.
Abyste se mohli těšit spolu s námi, připravili
jsme vám na následujících dvou stranách ma-
lou ochutnávku, v jaké atmosféře se v bu-

doucnu ponese okolí přehrady. Nevím, jak vy,
ale já si říkám, že teď už to Jablonecké moře
bude tak trochu jako přímořské letovisko sku-
tečně vyhlížet. Ale zároveň si zachová i ten ná-
dech českého rozmarného léta. Prostě už se
těším, až si v příjemném prostředí dáme něco
dobrého, až se budeme mít kde převléknout,
až budeme mít k dispozici slušné sociální za-
řízení. 

Nežijeme však jen přehradou. Připravujeme
další stavby, které přispějí k vašemu pohodlí.
A když už jsme u té kvality života v Jablonci,
bylo by skvělé, kdybyste vyplnili dotazník, který
najdete téměř na konci tohoto čísla. Rádi by-
chom věděli, jak se vám tu žije, co vám chybí
apod. Připravujeme nový strategický a akční
plán města a vaše názory jsou pro nás důle-
žité. 

Přeji vám příjemné zimní dny,

Petr Roubíček, 
náměstek pro rozvoj města Foto archiv J50

Od pondělí 1. 2. 2021 začínají platit avizované změny dopravce, kdy po dobu dvou let bude městskou hromadnou dopravu na Jablonecku
zajišťovat společnost UMBRELLA Coach & Buses, s. r. o. Zároveň se upravuje vedení linek MHD a mění se jízdní řády na území města. 

Foto archiv UMBRELLA
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Příprava nové, vzhledově sjednocené, elegantní
a hlavně praktické tváře zázemí jablonecké
přehrady si vyžádá delší období pro realizaci,
než se původně předpokládalo. Podoba nových
objektů zázemí vzešla v prosinci roku 2020
z architektonické soutěže vyhlášené loni v čer-
venci. Vítězně ze soutěže na objekty zázemí
a okolí jablonecké přehrady vyšel návrh archi-
tekta Marka Přikryla a Martina Prokše z atelié-
ru Prokš Přikryl architekti. 

Zadání se týká tří míst – WC a občerstvení
U Prutu, zátoky v blízkosti městského bazénu,
a to jejího jižního břehu (WC a občerstvení
U Davida) a severního břehu (WC u stánku
Základna a pod objektem Povodí Labe). Všude
bude prostor pro jedno či více občerstvení,
sklady a kapacitnější toalety, které rozšíří navíc
sociální zařízení pro tělesně handicapované.
V dřevěných modulárních stavbách se navíc
budou moci návštěvníci přehrady převléci a už
nebudou provádět podivné cviky pod osuškou
či dekou. Po koupání se bude možné také vy-
sprchovat. 

„S projektanty nyní řešíme přesně vybavení
jednotlivých stavebních modulů i provozní po-
třeby vzhledem k nutnému celoročnímu provo-
zu některých částí zázemí, např. toalet,“ říká
náměstek primátora pro rozvoj města Petr
Roubíček. Některé z modulů nabídnou také pří-
jemné kryté posezení za letního deštíku nebo
jako ochrání před sluncem. 

Architektonická soutěž byla 
vyhlášená v červenci
Přehradu de facto v centru města si cení všich-
ni – obyvatelé i všechna politická vedení.
Všechna se také snažila o její vylepšení. Přesto

se to stále nedařilo. Chybí hlavně základní zá-
zemí v odpovídající podobě. Toalet je kolem
přehrady málo a převážně ve špatném a nevy-
hovujícím stavu, občerstvení je v objektech, je-
jichž kapacitu a funkčnost řeší různé nevzhled-
né přílepky. Převlékárny a sprchy chybí zcela.

„Během posledních deseti let byla zpracována
celá řada studií a záměrů, proběhly pokusy o vy-
psání několika architektonických soutěží. Žádný
z těchto záměrů dosud nebyl realizován a okolí
přehrady se pomalu mění v trvalé provizorium,“

konstatuje městský architekt David Pavlišta.
Proto město v červenci loňského roku vyhlásilo
architektonickou soutěž na objekty zázemí
a okolí přehrady. „Soutěž jsem dle zadání města
připravil tak, aby návrhy přinesly v rámci mož-
ností kvalitní a snadno realizovatelné řešení ne-
utěšené situace. S náměstkem Roubíčkem jsme
vytipovali konkrétní lokality k řešení, pevně
však věřím, že práce v okolí přehrady bude po-
kračovat i na dalších místech,“ popisuje městský
architekt.

Město přímo oslovilo autory návrhů, kterými
byli kromě vítězného týmu ještě architektonické
ateliéry Mjölk, Raketoplán, RCNKSK a archi-
tekt Jan Žalský. Celkem pět podaných návrhů
pak v prosinci loňského roku hodnotila komise
složená ze zástupců vedení města a nezávislých
odborníků. Hodnotícími kritérii byla architek-
tonická kvalita, nabídková cena budoucí zakáz-
ky a ekonomická výhodnost z hlediska inves-
tičních a provozních nákladů, praktičnost pro
uživatele a provozovatele.

Proč právě tyto tři lokality 
„Když u přehrady mimo sezónu nefunguje ob-
čerstvení, je to nemilé, ale logické. Jestliže si
však u přehrady, která je jakousi výkladní skří-
ní města, není ve 21. století kam odskočit, pak
už to je problém. Právě to by se mělo výstavbou
nových sociálních zařízení, z nichž některá bu-
dou s celoročním provozem, odbourat. Kon-
krétní toalety budeme volit tak, aby bylo na
každé straně přehrady alespoň jedno zařízení
s celoročním provozem,“ říká náměstek Rou-
bíček s tím, že to byl jeden z důvodů volby míst,
kterých se architektonická soutěž týkala. Slu-
nečních lázní se úpravy zatím nedotknou. 

Proč ne už letos?
Proč se nemůžeme na nové stánky těšit už le-
tos? „Původně jsme to tak zamýšleli. Zjistili
jsme však, že všechny legislativní požadavky,
jednání se stávajícími provozovateli, majetkové
vypořádání přípojek, uzavírání nových nebo
prodlužování starých nájemních smluv – to vše je
tak rozsáhlá agenda, že jsem se rozhodli, aby-

Voda ke koupání a břehy 
ke slunění už nestačí. 
Přehrada bude mít kvalitní zázemí

Psát o nové podobě letní sezóny u přehrady mezi padajícími sněhovými vločkami
je více než zvláštní. Pravdou je, že právě v zimě je ten pravý čas přemýšlet o tom,
co budeme dělat v létě. Všichni doufáme, že v létě se budeme koupat, odpočívat
a nabírat nové síly po prapodivném období, které trvá již skoro rok. Toto léto
sice budeme na březích vodní nádrže ještě trochu snít, ale příprava nových šaten,
převlékáren, sprch a stánků s občerstvením již bude v plném proudu.

Severní břeh – vizualizace

Severní břeh – vizualizace

„J ednoduché 
konstrukční 

řešení modulů 
slibuje nízké
investiční náklady “
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chom nenarušovali letní sezónu roku 2021,
detailně vše letos připravit a příští rok spustit no-
vý provoz od začátku sezony, která oficiálně
startuje vždy 1. června. Za pěkného počasí se
však stánky otevírají už v průběhu května.
Snaha je tedy termín otevření posunout směrem
k dubnu 2022. Tímto rozhodnutím se snažíme
minimalizovat ztráty všech provozovatelů,“ vy-
světluje Petr Roubíček. 

Neznamená to ale, že projekt bude rok stát.
„Letos je v plánu vítězný návrh na úpravu záze-
mí přehrady dotáhnout do fáze projektové do-
kumentace a připravit všechna potřebná povo-
lení včetně nájemních vztahů s provozovateli.
Při prohlídce míst s architektem jsme ještě upo-
zornili na některé možné úpravy modulů a je-
jich dispoziční vybavení tak, aby co nejpřesněji
odpovídala potřebám návštěvníků vodní nádrže.
Přes zimu 2021/2022 se v dílnách vyrobí koneč-
né moduly s vybavením, které se pak na jaře
2022 nainstalují a zahájí svůj provoz,“ pokraču-
je náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Proč právě návrh Marka Přikryla
a Martina Prokše?
Komise u vítězného návrhu ocenila srozumitel-
nou architektonickou formu umožňující řadu
úprav dle potřeb zadavatele. Jednoduché kon-
strukční řešení modulů slibuje nízké investiční
náklady, navíc každý z nich jasně ukazuje to,
k čemu je určený. Koncept je praktický, staveb-
ní zásahy minimální a vzhledem k jednodu-
chosti se dá předpokládat i kladné přijetí od ve-
řejnosti. „Kolegové Prokš a Přikryl nejlépe na-

četli zadání a odhadli potřeby a možnosti inves-
tora,“ říká Pavlišta.

Navlékání je ve městě bižuterie tradice
„Výchozím schématem zázemí kolem přehrady
je linka, podél které přirozeně proudí lidé a na
kterou se navlékají funkce (moduly) dle potřeby
dané lokality. Modul o velikosti 6 x 6 metrů je
nečleněný prostor, do kterého lze vepsat kiosek
s občerstvením, hygienické zázemí, sezení, sklady
atd. Konstrukce je lehká, dřevěná, snadno opra-
vitelná,“ tak zní popis staveb v návrhu architek-
tů Prokše a Přikryla, který navléká občerstvení,
toalety, sprchy apod., jako barevné korálky na
nit. „Kolem přehrady tak příští jaro vyrostou
jednoduché přízemní, nepodsklepené dřevo-
stavby, jichž je teoreticky možné za sebe řadit li-
bovolný počet. Napojené budou na rozvod pitné
vody, kanalizaci a silnoproud. Vznikne-li v bu-
doucnu potřeba nového objektu, měl by být
shodný s těmi navrženými, ale dispozičně se
může díky modulu, resp. možnosti vkládat do
něj libovolnou funkci, přizpůsobit danému mís-
tu.“ 

Nádrž měla původně 
hlavně funkci ochrannou 
Jablonecká přehrada vznikla jako jedna
z těch, které měly chránit lidi a jejich
majetek před povodněmi. 

Na začátku 20. století se nepočítalo s tím,
že by podobné nádrže měly mít jiný vý-
znam, než ochranný, a tehdejší obyvatelé
Mšena proti stavbě přehrady bojovali vše-
mi tehdy dostupnými prostředky. 

Aby se ochrana ještě znásobila, má pře-
hrada od roku 2013 ještě protipovodňovou
štolu. Ta má za úkol odvádět z města přeby-
tečnou vodu, kterou nádrž nedokáže pojmout.
Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského
potoka nebylo možné tehdejší zadržovací
schopnost přehrady plně využívat. Nová
železobetonová štola široká 3,1 metru a vy-
soká 2,75 metru na Lužické Nise však za-
chytí až stoletou vodu a Bílou Nisu ochrání
před padesátiletou povodní. Přehrada se
tak stala ještě bezpečnější. Ohrozit by ji
mohla jen desetitisíciletá voda. 

Vždy to bylo velké téma
S přehradou, a zvláště jejím okolím, by-
la vždy spojená řada plánů a záměrů. 

Například v roce 2007 se o ní uvažovalo
jako o přirozeném nástupišti do Jizerských
hor, kdy by například in-line dráhy pokra-
čovaly od mšenské nádrže do blízkých hor,
a už tehdy se začalo uvažovat o přestavbě
Slunečních lázní. A tak o rok později, v ro-
ce 2008, začalo město připravovat ucele-
nou rozvojovou studii prostoru přehrady
v kontextu širších vztahů a počítalo se s re-
alizací konceptu v horizontu deseti let.
Dokument měl vymezit veřejně prospěšné
stavby, stanovit podmínky pro využití po-
zemků a parametry pro životní prostředí
při zachování přírodního rázu území. Řešil
se nástupní bod lyžařské magistrály na
parkovišti u Jablonexu, kde se plánoval ob-
jekt infocentra s převlékárnou a potřeb-
ným hygienickým zázemím. V jeho rámci
se měly též prodloužit asfaltové lyžařské
tratě, rozšířit a zkvalitnit trasy pro pěší,
cyklisty a in-line bruslaře. Druhým bodem
byly Sluneční lázně a jejich okolí, ale i prostor
kolem bývalé restaurace Tajvan. A všude
se hovořilo o sjednocení vzhledu zázemí
přehrady, hlavně o kvalitním sociálním za-
řízení. 

V roce 2014 pak vytvořil architekt Petr
Stolín Sluneční pavilon, který by nahradil
dožilé Sluneční lázně. A jako vše nové a ra-
dikální, vyvolal také Sluneční pavilon řadu
reakcí, od nadšených po naprosto zatracu-
jící. Skutečností je, že současný stav dřevě-
ných objektů na nejprestižnějším místě
u přehrady je na konci svého života. A i na
Sluneční lázně časem bude muset dojít, ať
už se zvolí pouhá rekonstrukce – replika
původního stavu s moderním zázemím,
nebo se zbourají a vytvoří se tu něco zcela
nového.

Když v roce 2019 oslovilo město veřej-
nost, co u přehrady chybí a co by zde moh-
lo být kromě koupání, vzešla spousta ná-
mětů. Od grilovacího místa a tábořiště,
přes zastíněná dětská hřiště, více parkovišť
až po zokruhování in-line dráhy. Všichni se
však shodli na nutné změně Slunečních
lázní, jen názor na to, co by zde mělo nově
být, se lišil. Někteří chtěli pouze obnovit již
existující stav, jiní si přáli cukrárnu s dob-
rou kávou a dortíkem, další by uvítali vy-
hlídkovou restauraci s celoročním provo-
zem. 

Dvoustranu připravila Jana Fričová
Jižní břeh – vizualizace

„Koncept je 
praktický, 

stavební zásahy 
minimální“

Severní břeh – vizualizace
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Harmonogram očkování proti COVID-19 v Libereckém kraji

LEDEN 2021
Skupiny očkované ve fázi 

1.A
Očkování nejrizikovějších skupin

• zdravotníci pracující na covidových jednotkách 
• senioři nad 80 let
• klienti domovů pro seniory
• zaměstnanci domovů pro seniory
• klienti domovů pro osoby se zdravotním

postižením
• zaměstnanci ministerstva vnitra pracující ve

vnitřních objektech se zřízenou karanténou

V první fázi jsou očkováni zdravotníci pracu-
jící na covidových jednotkách. Kromě nich
se očkování během první fáze dočkali také
senioři nad 80 let, kteří se od 15. ledna moh-
li registrovat prostřednictvím online formu-
láře. 

Pokud tito senioři nemají přístup k inter-
netu, mohou pro registraci kontaktovat své-
ho praktického lékaře či speciální callcent-
rum.

V první fázi budou také očkováni všichni
klienti i zaměstnanci domovů pro seniory.
Přednost budou mít také obyvatelé domovů
pro osoby se zdravotním postižením. Výjim-
ku získali také zaměstnanci ministerstva
vnitra, kteří pracují ve vnitřních objektech
se zřízenou karanténou.

ÚNOR–ČERVEN 2021
Skupiny očkované ve fázi 

1.B
Očkování prioritních skupin

• osoby starší 65 let 
• ostatní zdravotníci
• vojáci, kteří se podílejí na boji s Covidem-19
• pracovníci integrovaného záchranného

systému
• osoby pečující o zdravotně postižené
• učitelé na základních školách
• lidé s následujícími s rizikovými faktory: 

– se závažným, farmakologicky řešeným diabe-
tes mellitus 

– s obezitou (BMI > 35 kg/m2)
– s chronickým respiračním onemocněním

(CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy – cys-
tická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD)

– se závažným onemocnění ledvin a jater, 
– pacienti na dialýze a s CKD5
– pacienti s hemato-onkologickým onemocněním
– pacienti po transplantaci orgánu nebo kostní

dřeně
– pacienti se závažným onemocněním srdce
– pacienti s rezistentní hypertenzí (zvýšený TK

140/90)
– pacienti se vzácným genetickým onemocněním
– pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní

systém 
– pacienti s imunodeficiencí

Od 1. února 2021 se k očkování budou moci
registrovat také všichni ostatní. 

Nejdříve však budou očkováni lidé z prio-
ritních skupin. Jedná se zejména o seniory
starší 65 let, praktické a dětské lékaře, vojá-
ky, kteří se podílejí na boji s Covidem-19,
a pracovníky integrovaného záchranného
systému. Počet obyvatel starších 65 let je
v Libereckém kraji 89 906.

K vakcíně se také dostanou lidé, kteří
mají rizikové zdravotní komplikace. Podle
strategie ministerstva zdravotnictví budou
prioritně očkovány lidé, kteří trpí cukrov-
kou, vysokou obezitou, chronickým respi-
račním nebo hemato-onkologickým one-
mocněním a další. 

Rychlost očkování bude podle ministra
zdravotnictví ovlivňovat především to, jak
rychle budou do Česka dodávány vakcíny od
výrobců. 

ČERVENEC 2021
Skupiny očkované ve fázi 

2
Očkování dalších skupin

• ostatní občané, kteří se dobrovolně rozhodli
pro očkování.

S registrací seniorům pomůže i Jablonec
Od 15. ledna se mohou senioři ve věku 80+
přihlásit do Centrálního registračního systé-
mu k očkování proti COVID-19, od 1. února
se pak budou moci registrovat další skupiny
osob. Statutární město Jablonec nad Nisou
si uvědomuje, že ne všichni mají možnost se
do systému sami zaregistrovat. Proto jim
nabídlo pomoc. 

„Zajišťujeme provoz telefonických infolinek,
které nabídnou pomoc a radu seniorům. Linky
jsou dvě – jedna na úřadě, druhá v jablonec-
kém Eurocentru. Na obou se volající dozví, jak
se registrovat, jaké údaje musí mít připravené
a jak celá registrace probíhá,“ konstatuje ná-
městek primátora pro oblast humanitní David
Mánek. 

Infolinka, kterou provozuje úřad, má číslo
483 357 439, v provozu je každý pracovní den
od 9 hodin, v pondělí a ve středu do 17, v úterý
a čtvrtek do 14 a v pátek do 13.30 hodin s hodi-
novou polední pauzou od 11.30 do 12.30 hodin.
Jejím prostřednictvím se volající poradí, jak se
zaregistrovat. Některým bude stačit rada po te-
lefonu, kdy společně s operátorem bude scho-
pen se zaregistrovat sám, ti ostatní budou mít
další možnost volby. 

„Pokud bude klient imobilní, pak si může do-
mluvit, že jej navštíví zaškolená pracovnice
úřadu s notebookem a mobilním připojením
v jeho domácím prostředí. Pokud bude klient
mobilní, pak jej operátorka odkáže na kontakt-
ní místo v recepci Eurocentra, kde s ním opět
vyškolení pracovníci registraci provedou,“ vy-
světluje vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Martina Rosenbergová. 

Druhou telefonní linku provozuje společnost
Kultura Jablonec, p. o. Její číslo je 774 225 529.
Také na této lince jsou proškolení pracovníci
připravení pomoci. V recepci Eurocentra je na-

víc také kontaktní místo pro mobilní občany.
„Otevřené je ve všední dny od 9 do 15 hodin
a lidé sem mohou přicházet bez předchozí ob-
jednávky, k dispozici je čekárna i sociální zaří-
zení,“ popisuje ředitel společnosti Kultura
Jablonec, p. o., Petr Vobořil. 

Jak rezervovat termín očkování
K rezervaci termínu očkování je nutné se nej-
prve registrovat v centrálním systému. To lze
buď samostatně pomocí počítače i chytrého te-
lefonu s internetovým připojením, nebo pro-
střednictvím celostátní telefonní linky 1221 či
jabloneckých infolinek 483 357 439 a 774 225
529 (více viz výše). 

Pro registraci je nutné uvést telefonní číslo,
na které žadatel obdrží PIN, ten následně zadá
do systému, nebo nahlásí operátorovi. Potom
vyplní registrační formulář a odešle elektronic-
ky žádost. Tuto žádost systém schválí a na zá-
kladě toho obdrží žadatel na e-mail či telefonní
číslo druhý PIN (tzv. PIN2), jenž slouží k rezer-
vaci času a místa očkování.

Při objednávce času a místa očkování musí
být zadáno číslo pojištěnce a PIN2. Rezervace
pro první aplikaci očkovací látky na základě
těchto údajů bude následně potvrzena. Druhý
termín aplikace očkovací látky se ihned vytvoří
automaticky, a to po 21 dnech od prvního ter-
mínu. Termín prvního očkování lze změnit
pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kon-
taktováním očkovacího centra, které si žadatel
při rezervaci zvolil.

Očkovací centra jsou v pěti 
nemocnicích regionu 
Každý má právo si při rezervaci termínu očko-
vání vybrat místo, kde si nechá vakcínu apliko-
vat. V nemocnicích v Liberci, České Lípě, Jab-
lonci nad Nisou, Semilech a Jilemnici – to je pět
míst, na kterých v Libereckém kraji probíhá oč-
kování nejrizikovějších skupin obyvatelstva. 

• Krajská nemocnice Liberec
Husova ulice 641, budova K, infekční oddělení

• Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 
budova A, první podlaží, centrální příjem

• Nemocnice Jablonec nad Nisou 
interní pavilon D, přízemí, ambulance osteologie 

• Nemocnice Jilemnice
stará poliklinika

• Nemocnice Semily
nový pavilon, přízemí, Klinická biochemie 

Telefonická pomoc s registrací

483 357 439
pondělí 9–17 hodin
úterý 9–14 hodin
středa 9–17 hodin
čtvrtek 9–14 hodin
pátek 9–13.30 hodin

✆

Telefonická a osobní pomoc s registrací

774 225 529
pondělí–pátek 9–15 hodin

kontaktní místo přístupné bez objednávky
recepce Eurocentra, 
vstup z náměstí Dr. Farského

✆
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V nemocnici se očkuje 
od 6. ledna
Očkování se v jablonecké nemocnici roze-
běhlo ve středu 6. ledna. Jako první dostali
vakcínu zaměstnanci a pracovníci záchran-
né služby.

V současné době je naočkováno zhruba pade-
sát lidí denně. „Další na řadě jsou v souladu
s prioritami strategie očkování klienti a zaměst-
nanci domovů pro seniory, praktičtí lékaři a je-
jich zaměstnanci, ostatní zdravotníci v terénu,
senioři 80+ atd,“ říká ředitel jablonecké ne-
mocnice Vít Němeček.

Limitující pro rychlejší očkování je množství
dodávané očkovací látky. „Ta je ve všech krajích
distribuována od výrobce do krajských a fakult-
ních nemocnic a z nich především do nemocnic
okresních. Okresní nemocnice očkují jednak
samy, jednak dodávají vakcínu organizacím,
které mají personální a odbornou kapacitu
k očkování vlastními silami (menší nemocnice,
domovy pro seniory apod.),“ vysvětluje Něme-
ček. 

Počty vakcíny mají v dalších týdnech a měsí-
cích stoupat, bude se rozšiřovat i spektrum je-
jich dodavatelů. „Naší ambicí je proočkovat
zhruba 60 % populace, což by výrazně posílilo
tzv. kolektivní imunitu. Vzhledem k tomu, že
většina vakcín bude dvoudávková, musíme
v našem okrese zajistit podání zhruba 100 000
dávek,“ upřesňuje ředitel, podle kterého není
problémem samotná aplikace očkovací látky.
„Problémem je administrativa před a po aplika-
ci. Dalšími systémovými problémy jsou logisti-
ka, spolehlivost centrálně spravovaných infor-
mačních systémů, předávání dat mezi nimi
atd.“ zmiňuje hlavní úskalí očkování Vít Ně-
meček.

(end, jn)

V kraji je 12 antigenních
odběrových míst
Od pondělí 11. ledna začala v Libereckém
kraji fungovat další hromadná odběrová mís-
ta na antigenní testování proti COVID-19,
celkem jich tak nyní slouží 12. 

Objednávky na testy přijímá výhradně kraj-
ský rezervační systém, který se nalézá na
https://bit.ly/test_rezervace. Antigenní testy je
možné kromě těchto hromadných míst pod-
stoupit také u praktických lékařů a stomato-
logů.

Otestovat se mohou nechat všichni, kdo mají
v České republice zdravotní pojištění. Vyšetření
se neprovádí u osob, u kterých uplynulo méně
než 90 dní od prvního pozitivního výsledku
PCR testu, a u osob, kterým byl v posledních
pěti dnech proveden PCR test nebo antigenní
test s negativním výsledkem.

Preventivní antigenní testování není určeno
pro ty, kdož mají příznaky onemocnění CO-
VID-19, nebo pro osoby v karanténě. Pokud se
objeví příznaky onemocnění, je třeba kontakto-
vat praktického lékaře, který indikuje potřebné
vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. 

Pomoc ČČK s registrací 
na očkování COVID-19
Do pomoci s vyřízením formulářů potřebných
k očkování a rady, jak postupovat seniorům
v Jablonci a celém okrese, zapojil Český čer-
vený kříž, pobočka Jablonec v čele s ředitel-
kou Kateřinou Havlovou.

„Víme, jak je situace složitá a nepřehledná.
Neorientují se v tom běžní občané, natož naši
senioři. Ti, kteří nemají své blízké, tápou a neví
si rady. Pro ně, ale i pro ostatní, jsme se spolu

s městy okresu zapojili do činnosti ohledně oč-
kování a pomáháme s možností registrace,“ ří-
ká Kateřina Havlová, ředitelka pobočky ČČK
v Jablonci.

V okrese vznikla tři kontaktní místa, ve kte-
rých je možné požádat o pomoc s registrací na
očkování. „Je to v Jablonci, Tanvaldě a v Želez-
ném Brodě. V těchto místech byla zřízena tzv.
call centra. Na všech telefonních číslech operá-
toři poradí, jak se registrovat na očkování a co
dělat v případě, když lidé nemají přístup k in-
ternetu. Kromě nich mohou občané přijít osob-
ně, a to do železnobrodského Turistického in-
formačního centra a na recepci Eurocentra
v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje možnosti po-
moci Havlová.

Český červený kříž v Jablonci během pande-
mie pomáhá osamělým a nemocným lidem ne-
jen s nákupy, ale v domovech pro seniory pro-
vádí i testy klientů na COVID-19.

„Pomoc s registrací je jedna z dalších činností,
které děláme. Prioritou je pro nás pomoc osa-
mělým a nemocným lidem, a to nejen s náku-
py. Pečujeme o nemocné, o lidi v karanténě, ale
i o pozitivní pacienty,“ uzavírá Havlová.

Místa pomoci s registrací

• Jablonec nad Nisou
Eurocentrum Jablonec: 
po–pá 9.00–15.00 hodin
Tel. 483 357 439 a 774 225 529

• Tanvald
Tel. 483 369 630 a 483 369 640

• Železný Brod
Registrační centrum Turistické informační centrum:
po–pá 8.00–16.00 hodin.
Tel. 483 333 999

• ČCK Jablonec
Tel. 601 386 447 
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Očkovací centrum bude od března v hale
Jablonečtí zastupitelé schválili záměr zřídit
externí očkovací centrum v městské sportov-
ní hale, které by výrazně posílilo kapacitu
očkování v Nemocnici Jablonec. Připravené
by mělo být k začátku března. 

„Externí očkovací centrum připravujeme spo-
lečně se Sportem Jablonec, s. r. o., Nemocnicí Jab-
lonec, p. o., a Kulturou Jablonec, p. o. Záměrem
je připravit vybavení a personální zajištění pro
zvládnutí celého procesu, který souvisí s očko-
váním, včetně administrativy,“ vysvětluje ná-
městek pro oblast humanitní David Mánek. 

Sportovní hala byla vybrána z několika mož-
ností. Hovořilo se o výstavním pavilonu Euro-
centra, sokolovně, zimním stadionu, Střelnici
nebo právě o městské sportovní hale. Rozho-
dujícími kritérii byla snadná dostupnost pěšky
i městskou hromadnou dopravou, dostatečná
kapacita parkoviště, plocha minimálně 400 m2,
optimálně 600 m2 a menší obslužné prostory.

„Důležitý je bezbariérový přístup a pohyb po
centru, zdravotnický personál potřebuje vidět
na celé centrum pro případ, že by se klientovi
udělalo po aplikaci vakcíny nevolno či měl ně-
jaké další závažnější zdravotní komplikace. Ve
špičkách se v centru může nacházet kolem 100
lidí, proto je důležitá dostatečná kapacita,“ vy-
počítává Mánek, který dodává, že jedinou nevý-

hodou zvoleného řešení je, že se v hale na ně-
kolik měsíců zastaví sportovní akce. „Město
však sportovcům nabídne alespoň částečnou
náhradu v jiných krytých sportovištích,“ uzaví-
rá David Mánek. 

Oddělení fungují v omezeném režimu
Provoz jablonecké nemocnice, stejně jako
dalších zdravotnických zařízení v České re-
publice, je ovlivněn pandemickou situací.
Počty hospitalizovaných COVID-19 pozitiv-
ních pacientů se v místní nemocnici v po-
slední době stabilizoval.

Plánovaná operativa, vyjma operací z důvodu
onkologických onemocnění, je však zrušena,
stejně tak jsou zrušeny plánované hospitalizace
na interním oddělení. „Stále zůstávají zavřena
oddělení ortopedie, urologie, ORL a rehabilita-

ce,“ upozorňuje Jana Válková, tisková mluvčí
nemocnice. 

Omezený režim na odděleních
Ostatní oddělení fungují v omezeném reži-
mu. Gastroenterologie provádí pouze akutní
vyšetření. Gynekologie a chirurgie, vyjma
neakutních plánovaných operací, jsou v běž-
ném provozu.

„Porodnice, pediatrické oddělení, radiodia-
gnostické oddělení, laboratoř i ambulance gy-
nekologie a urologie mají standardní provoz,“
vysvětluje Válková. V omezeném režimu fungu-
jí interní poradny. 

„Pouze pro předem objednané pacienty jsou
k dispozici ortopedická ambulance, ambulance
bolesti i nutriční poradna. Ambulantní část re-
habilitace je v provozu také, přednost však ma-
jí akutní případy,“ upozorňuje tisková mluvčí
nemocnice. Aktuální informace z jednotlivých
oddělení, naleznete na webu nemocnice, v sek-
ci epidemiologická situace.

Odběrové místo 
I nadále funguje v areálu nemocnice odbě-
rové místo. Pacienti ho naleznou v prosto-
rách bývalého ARO v pavilonu B.

Vchod do odběrového místa je zvenku, asi tři-
cet metrů od hlavního vchodu, cesta je značena
cedulemi. 

Provádíme dva druhy odběrů: 
• PCR testy pro pacienty indikované ob-

vodním lékařem či Krajskou hygienickou
stanicí

odběr probíhá ve všední dny v ranních a do-
poledních hodinách, žádanka musí být předem
vystavena praktickým lékařem nebo hygienou.
Bez žádanky nemůže být test proveden. S sebou
přineste průkaz totožnosti a průkaz zdravotní-
ho pojištění.

• Antigenní testy pro širokou veřejnost
odběry probíhají ve všední dny v odpoledních

hodinách, s sebou přineste průkaz totožnosti,
průkaz zdravotního pojištění. 

Upozorňujeme, že na oba testy je nutné se
předem objednat na webových stránkách
nemocnice. 

Stavební práce v nemocnici
I tento rok budou pokračovat v nemocnici
práce spojené s humanizací prostor. V tuto
chvíli již probíhá rekonstrukce pokojů na
oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny.

„V minulém roce se na tomto oddělení zre-
konstruovaly čtyři pokoje, dalších pět by mělo
být hotových do 10. února. Nemocnice tak vyu-
žila toho, že je toto oddělení z epidemiologic-
kých důvodů uzavřené a pracemi neruší paci-
enty. Další rekonstrukcí projde vyšetřovna na
chirurgii B2,“ uzavírá Jana Válková. (end, jv)

■ Aktuálně z nemocnice 

Foto Jana Válková

Nouzový stav stále trvá, PES dozná změn
Nouzový stav měl končit v pátek 22. ledna,
vláda jej o den dříve prodloužila o dalších
23 dnů do neděle 14. února. S prodloužením
nouzového stavu se nemění platnost vlád-
ních opatření proti koronaviru. První roz-
volnění by mohlo přijít podle ministra zdra-
votnictví Jana Blatného na přelomu ledna
a února, kdy by se mohla vrátit do škol část
žáků. 

Od začátku roku chodí do škol pouze děti z prv-
ních a druhých tříd, výjimku měly také speciální
a mateřské školy. V pátek 22. ledna vláda povo-
lila i provoz jeslí. První rozvolnění pro školáky
by mohlo přijít podle ministra Blatného na pře-
lomu ledna a února, kdy by do lavic mohli za-
sednout maturanti, žáci malotřídek i celého
prvního stupně. Další dobrou zprávou, která se

objevila v době uzávěrky měsíčníku (22. 1.), je,
že pokud to epidemiologická situace dovolí, tak
by se mohly na přelomu ledna a února otevřít
lyžařské areály. 

Od začátku února by měla začít platit nová,
aktualizovaná opatření v protiepidemickém
systému PES. Podle nich by v některých stup-
ních rizika bylo možné pořádat hromadné akce
pro účastníky, kteří předloží negativní test. 

Systém PES představilo ministerstvo zdravot-
nictví v listopadu. Je rozdělený do pěti stupňů
pohotovosti podle rizikového skóre, které se po-
čítá na základě vybraných epidemiologických
parametrů. Cílem nových úprav je podle Blat-
ného nastavit základní podmínky, jak by se vě-
ci mohly uskutečňovat bez povinného testu.
S negativním testem by podle ministra zdravot-
nictví mohlo být umožněno už ve vyšším stup-

ni rizika v systému PES také ubytování v hote-
lech. Stačit by měl i antigenní test, který je mož-
né opakovat jednou za pět dní. Provádí se nyní
asi na dvou stech odběrových místech a v ordi-
nacích několika stovek lékařů, kteří se do testo-
vání zapojili. 

Ve čtvrtém stupni by se mohly pro negativně
testované lidi otevřít restaurace, hotely, muzea,
zoologické zahrady nebo sjezdovky. Naopak
přísnější by byl noční zákaz vycházení, oproti
současným 23.00 by začínal o hodinu dříve.
Provoz restaurací by byl omezen počtem lidí na
plochu. I ve třetím stupni by mohla fungovat
jen asi polovina kapacity. 

Zda byla pozměněná pravidla schválená, ne-
bylo v době uzávěrky měsíčníku známo. 

(zdroj: čtk)

Foto Jiří Endler
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Otázky a odpovědi na změny dopravce v MHD
V lednovém měsíčníku jsme vás seznámili
s chystanými změnami v městské hromadné
dopravě, které platí od pondělí 1. 2. 2021. 

Kromě již avizované změny dopravce, kdy po
dobu dvou let bude městskou hromadnou do-
pravu na Jablonecku zajišťovat společnost
UMBRELLA Coach & Buses, s. r. o., se zároveň
upravuje vedení linek MHD a mění se jízdní
řády na území města. Poslední neméně důleži-
tou změnou je výměna dosluhujících odbavo-
vacích zařízení. Veškeré podrobné informace
k městské hromadné dopravě získáte na webo-
vých stránkách společnosti Jablonecká doprav-
ní, a. s. (www.jabloneckadopravni.cz). Jelikož
se jedná o zásadní změny ve veřejné dopravě,
jsme si vědomi, že se nemusí hned od začátku
vše povést na 100 %. Pokud budete mít k prove-
deným změnám jakékoli náměty či připomín-
ky, napište nám je na e-mailovou adresu jablo-
neckadopravni@mestojablonec.cz. V průběhu
měsíce února a března budeme podněty vyhod-
nocovat a jsme připraveni v dubnu provést pří-
padné úpravy.

Otázky a odpovědi
Po uveřejnění chystaných změn jsme obdr-
želi spoustu dotazů, na které jsme obratem
odpověděli, nejdůležitější z nich nyní zveřej-
ňujeme: 

Dochází k 1. 2. 2021 ke změně ceny jízdného?
Cena jízdného se nemění, taktéž platí všechny
poskytované slevy. Pouze se ruší víkendové ro-
dinné jízdné, které nebylo prakticky využíváno.

Budou i nadále uznávány průkazky pro se-
niory nad 70 let, které vydala společnosti
BusLine?
Průkazky k prokázání věku pro seniory nad 70 let
budou i nadále uznávány, doprava pro seniory
70+ zůstává bezplatná.

Kde bude mít umístěn nový dopravce před-
prodejní a informační kancelář?
Společnost UMBRELLA bude mít předprodejní
a informační kancelář umístěnou v budově na
autobusovém nádraží v Luční ulici 3. Kancelář
je v provozu od středy 27. 1. 2021 s pracovní do-
bou Po–Pá 7–12.30 a 13–19 hodin, So 7–13 ho-
din, Ne a svátek 13–19 hodin. Kromě zařizová-
ní, řešení reklamací a ztrát karet OPUSCARD si
zde můžete dobít časové jízdné MHD, zakoupit
jízdní řády a získat veškeré potřebné informace
k provozu MHD. V informační kanceláři budou
také uschovány veškeré nálezy z vozidel MHD. 

Jaké jsou kontakty na nového dopravce?
Předprodejní a informační kancelář 
(ztráty a nálezy) – telefon: 736 444 004
Dispečink MHD 
– telefon: 730 803 602 a 730 803 603
e-mail: mhd-jablonecko@umbrellamobility.com
www.umbrellabuses.com 

Kde je možné si dále zakoupit na kartu
OPUSCARD časové jízdné MHD?
Kromě předprodeje společnosti UMBRELLA
umístěného na autobusovém nádraží si můžete
nechat nahrát na kartu OPUSCARD časový ku-
pon v informačním středisku magistrátu, kde
vám zároveň na počkání zřídí kartu OPUSCARD.
Další možností je využít služeb Městského úřa-
du v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

Jakých linek MHD se připravované změny
netýkají:
• Páteřní linky č. 101 Rychnov – autobusové

nádraží – Janov – Bedřichov
• Páteřní linky č. 104 Lukášov – autobusové

nádraží – Lučany – Maxov,
• Linky č. 113 na Malé Vrkoslavice
• Linky č. 115 Rychnov – autobusové nádraží

(Paseky / Rýnovice)
• Linky č. 126 Janov – Hrabětice,
• Trasy linky č. 102 (některé spoje vedeny v jiných

časových polohách v prokladu s linkou 103)
• Školních linek č. 132 Nová Ves – sídliště Šu-

mava – autobusové nádraží – Rýnovice a č. 133
Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – Žižkův Vrch,

• Zimní víkendové a prázdninové linky MHD
č. 121 Pražská – Hrabětice – Bedřichov – Pražská,

• Noční víkendové linky nově označené č. 130
autobusové nádraží – Kokonín – Liberecká –
Rýnovice – Mšeno – Pražská. Noční linka po
dobu platných omezení souvisejících s CO-
VID-19 nebude zajištěna.

Jakým způsobem bude probíhat nákup jíz-
denek na nových odbavovacích zařízeních? 
Od února budou v autobusech městské hromad-
né dopravy nová odbavovací zařízení, která
umožní kromě platby OPUSCARD hradit jízdné
i bezkontaktní bankovní kartou. Prodej jízde-
nek bude i nadále částečně samoobslužný. Na
displeji se provede volba jízdného ve variantě
jízdenka 30 minut základní nebo 30 minut zlev-
něná. Následně se zvolí způsob platby buď kartou
OPUSCARD nebo bezkontaktní bankovní kartou. 

Jízdenky s platností na 60 minut a jednoden-
ní jízdenky navolí řidič a cestující dané jízdné
uhradí prostřednictvím karty OPUSCARD nebo
bezkontaktní bankovní kartou. 

Platba za jízdné je samozřejmě možná u řidi-
če MHD i nadále v hotovosti. 

Kromě výše popsaných změn dochází od února
také ke dvěma úpravám názvů zastávek. Název

zastávky Mírové náměstí, kino Radnice se mění
na Mírové náměstí (Radnice) a název zastávky
Kino Oko na Klub WOKO. Dále upozorňujeme
cestující, že s ohledem na aktuální klimatické
podmínky budou na označnících zastávek vyle-
pena čísla linek, která nemusí být v souvislosti
s provedenými změnami aktuální. Jejich přelep
bude proveden v průběhu druhého čtvrtletí to-
hoto roku.

Vážení občané, přeji vám příjemné cestování
a děkuji, že využíváte služeb městské hromad-
né dopravy.

Luboš Wejnar, 
ředitel Jablonecké dopravní, a. s.

Ostatní informace 
provozu MHD
Jarní prázdniny 1. 2.–5. 2. 
Po dobu jarních prázdnin nebudou zabezpeče-
ny spoje s číselným označením 40 a školní lin-
ky. Navíc bude v provozu linka č. 121 Jablonec
– Hrabětice – Bedřichov – Jablonec. 

Doprava do Bedřichova a Hrabětic 
Díky vydatné sněhové nadílce dochází k vyšší
poptávce po dopravním spojení o víkendu do
Bedřichova a Hrabětic, spoje jsou zajištěny
v následujících časech: 

Odjezdy spojů linky č. 101 z autobusového
nádraží do Bedřichova o víkendech v době od
7.30 do 17.00 hod.: 7.45, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45
a 16.45 hod.

Odjezdy spojů linky č. 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec z autobusového
nádraží: 8.04, 9.34, 11.34 a 13.04 hod.

Foto 3 x archiv UMBRELLA



(8)

jablonecký měsíčník únor 2021

■ Obrazem: Podhorská ulice je znovu průjezdná

Od pondělí 18. ledna 2021 se pro obousměrný provoz otevřela ulice Podhorská. Na standardní trasy se vrátila městská hromadná doprava.
V neděli 17. ledna skončila úplná uzavírka části ulice Podhorská, která je od pondělí 18. ledna opět zcela průjezdná v obou směrech. „Linky MHD č. 102, 108 a 116
se opět vrátily na své standardní trasy se zastávkami Podhorská a Podhorská, Vikýř,“ oznámil ředitel Jablonecké dopravní, a. s., Luboš Wejnar s tím, že náhradní
zastávka v ulici 5. května u parčíku naproti základní škole je zrušená. Část ulice Podhorská byla úplně uzavřená od 4. ledna kvůli demontáži ocelových věží, které
tvořily podpůrný systém střední školy. Ta byla vážně poškozená při výstavbě centra odborného vzdělávání. Podpůrný systém komplikoval dopravu v Podhorské ulici,
která byla v jednom směru uzavřená od křižovatky Podhorská–Mlýnská po křižovatku Podhorská–SNP, zhruba dva roky.

Příspěvek na tramvaj činí 18,8 milionu
Provoz tramvajové linky budou společně fi-
nancovat statutární město Jablonec nad Nisou
a Liberec a Liberecký kraj. Jablonec se bude
v roce 2021 podílet částkou 18,8 mil. korun. 

Podíl na spolufinancování vychází z uzavřené
Smlouvy o veřejných službách v přepravě ces-
tujících tramvajovou linkou č. 11 na území sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou. „Původně
měl Jablonec na rok 2021 stanovenou zálohu
ve výši 26,3 mil. korun. Po několika jednáních
s Dopravním podnikem Liberce a Jablonce nad
Nisou se nám zálohu podařilo snížit na částku

18,8 mil. korun na rok 2021,“ konstatuje jablo-
necký ekonomický náměstek Milan Kouřil
s tím, že město bude stanovenou zálohu hradit
měsíčně, a to ve výši 1,6 mil. korun. 

Mimo zálohových plateb pak DPMLJ každý
rok ještě v dubnu vyúčtuje skutečné náklady
a rozdělí mezi jednotlivé objednatele. Stejně tak
vyúčtování za rok 2020 bude Jablonec znát
v dubnu tohoto roku. „V předešlých letech tak
město doplácelo za provoz tramvajové linky
číslo 11 např. za rok 2018 částku 847 tis. korun,
za rok 2019 tato částka přesáhla 5,6 mil. korun,“
dodává Kouřil. (red)

Pozor na zimní dopravní značení
Druhý lednový týden Technické služby Jab-
lonec n. N., s. r. o., měnily dopravní značení
v některých ulicích na tzv. zimní. Tím se
z obousměrných ulic staly jednosměrné.
Důvodem je plynulá zimní údržba. 

V pátek 8. ledna technické služby v souladu
s platným plánem zimní údržby začaly měnit
dopravní značení v některých ulicích na tzv.
zimní. „Zimní značení mění některé ulice na
jednosměrné, a to proto, že za stávajícího do-
pravního značení by zimní údržba v nich byla
komplikovaná. Změna značení také přispívá
k bezpečnosti provozu,“ vysvětluje ekonomický
náměstek Milan Kouřil.

„Žádáme proto řidiče o zvýšenou pozornost
a maximální respektování zimního dopravního
značení. Některé novinky nebylo možné zatím
vyzkoušet, jelikož v minulém roce vzhledem
k mírnému průběhu zimy ke změně na tzv.
zimní značení vůbec nedošlo,“ dodává vedoucí

oddělení správy komunikací Martin Černý.
Podle jeho slov se nově úprava provozu na jed-
nosměrný týká např. mšenských ulic Mládí
a U Kostela. „Mnoho lidí si myslí, že výsledkem
zimní údržby je komunikace sjízdná jako v lé-
tě. To samozřejmě není pravda, po zimní údrž-
bě jsou komunikace sjízdné, ale řidič je povi-

nen přizpůsobit svou jízdu povětrnostním pod-
mínkám a stavu povrchu silnice,“ stěžuje si
Černý. 

Zimní dopravní značení bude platné do kon-
ce března, kdy oficiálně končí zimní údržba. Ta
v Jablonci platí vždy od 1. listopadu předcháze-
jícího roku. Město udržuje 163 893 metrů vozo-
vek, 63 886 metrů chodníků, což je oproti zimní
sezóně 2019–2020 o 1440 metrů více, a celkem
19 625 m2 parkovišť. V rozpočtu město počítá
s částkou 20,5 mil. korun. 

Platný Plán zimní údržby 2020–2021 je na
webových stránkách města a zahrnuje tři pořa-
dí důležitosti úklidu sněhu od chvíle, kdy pře-
stane padat – do čtyř v prvním, do dvanácti ve
druhém a ve třetím nejpozději do 48 hodin,
vždy však až po ošetření komunikací v I. a II.
pořadí. Pořadí je v mapě vyznačeno barevně.
Nechybí ani kontakt na nonstop dispečink zim-
ní údržby Technických služeb Jablonec n. N. ne-
bo na Krajskou správu silnic LK. (jn)

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler



(9)

jablonecký měsíčník únor 2021

■ Střípky z Městské policie Jablonec
Majitel psa je vyšetřovaný pro ublížení 
na zdraví z nedbalosti
Jablonecká městská policie zasahovala v by-
tovém domě v Květinové ulici, kde pes po-
kousal několik lidí včetně svého majitele.
Ten se před zvířetem schoval v bytě přítelky-
ně a nechal je na chodbě. 

V neděli odpoledne volala obyvatelka domu
v Květinové ulici na tísňovou linku městské po-
licie. „Paní oznámila dispečerovi, že na chodbě
domu se pohybuje agresívní pes, kříženec rot-
vajlera a pitbulla,“ říká Tomáš Svačina z MP
Jablonec nad Nisou s tím, že pes pokousal ně-
kolik osob. „Napadl a pokousal i svého majite-
le, který se před ním schoval v bytě své přítel-
kyně, protože prý psa nezvládal.“

Na místo okamžitě vyrazila hlídka strážníků
i Dagmar Kubištová z lučanského zvířecího útul-
ku. Právě z něj si majitel údajně psa přivezl.
„Tak to přesně nebylo, pes nebyl v našem útul-
ku, pouze jsem zprostředkovala výměnu zvíře-
te mezi majiteli,“ komentuje případ Kubištová.

Když hlídka dorazila na místo, našla v chod-
bě domu muže, který se vší silou opíral o dveře
kotelny, aby je udržel zavřené. Povedlo se mu
tam totiž psa zahnat. „Zpoza dveří bylo slyšet
hlasité kňučení, vrčení a škrábání na dveře.
Strážníci je pootevřeli a jeden z nich se skuli-
nou pokoušel upoutat pozornost psa pamlsky
a neustále na něj mluvil. Nic nepomohlo.
Nakonec použil odchytovou tyč, nezranil psa,

ani nikoho dalšího. Zvíře bylo stále velmi agre-
sívní, snažilo se na strážníka útočit a tyče se
zbavit,“ popisuje incident Svačina. 

Psa odvezla Dagmar Kubištová do útulku
a strážníci začali zjišťovat škody. „Majiteli pes
vykousl na předloktí část svalstva, jeden z ná-
jemníků měl škrábance na břiše a další muž
měl hluboké rány od pokousání na rukou a zra-
nění na břiše. Proto strážníci okamžitě zavolali
záchrannou službu a zraněným poskytli první
pomoc,“ konstatuje Tomáš Svačina. Celou udá-
lost městská policie šetří pro podezření ze spá-
chání trestného činu ublížení na zdraví z ne-
dbalosti. 

Ani COVID-19 nezabránil přednáškám
s Pandou Fandou
Jablonecká městská policie se také věnuje
prevenci. Ta spočívá zvláště v přednáškové
činnosti v mateřských, základních či střed-
ních školách a před seniory.

Celkem s 23 hravými přednáškami o bezpeč-
nosti, kdy dětem pravidla přibližuje plyšový
medvídek Panda Fanda, navštívil preventista
MP Jablonec nad Nisou Miloslav Lejsek mateř-
ské školy od září do prosince loňského roku. 

„Na rozdíl od předešlých let jsem interaktivní
přednášku pro nejmenší směroval tentokrát do
oblasti bezpečného chování dětí v situacích, do
kterých se mohou dostat. Panda Fanda provází
tyto aktivity prevence kriminality a strážníky

již několik let. Proto se stal maskotem a nedíl-
nou součástí jak přednášky samotné, tak rov-
něž odměn, které děti ve školkách dostávají za
svou snahu, spolupráci, aktivitu a znalosti pro-
blematiky,“ konstatuje Lejsek s tím, že děti si
odnesly například omalovánky nebo pexeso. 

Většímu množství preventivních přednášek
zvláště ve školách vyššího typu znemožnila
protiepidemická opatření. I přes tato úskalí se
s pravidly bezpečného chování v 18 mateřských
školách seznámilo 1280 předškoláků. „Velké
uznání a poděkování patří všem ředitelkám
školek, které i v této složité době dokázaly na-
lézt řešení a třeba i náhradní termín pro reali-
zaci naší osvětové činnosti,“ dodává Miloslav
Lejsek z Městské policie Jablonec nad Nisou.

Zima přišla až v lednu a zasypala město
8. ledna: Technické služby začaly měnit do-
pravní značení v některých ulicích na tzv. zim-
ní. Tím se z obousměrných ulic staly jedno-
směrné. Důvodem změny je plynulá zimní
údržba. Od 1. listopadu 2020 napadlo v Jablonci
celkem 33 cm sněhu, vysypalo se 101 tun posy-
pové soli, 36 tun písku a 21 tun posypové drtě.
Zimní dopravní značení bude platné do konce
března, kdy oficiálně končí zimní údržba. Ta
v Jablonci platí vždy od 1. listopadu předcháze-
jícího roku. Město udržuje 163 893 metrů vozo-
vek, 63 886 metrů chodníků, což je oproti zimní
sezóně 2019–2020 o 1 440 metrů více, a celkem
19 625 m2 parkovišť. V rozpočtu město počítá
s částkou 20,5 mil. korun. Platný Plán zimní údrž-
by 2020–2021 je na webových stránkách města
a zahrnuje tři pořadí důležitosti úklidu sněhu
od chvíle, kdy přestane padat – do čtyř v prvním,
do dvanácti ve druhé a ve třetím nejpozději do
48 hodin, vždy však až po ošetření komunikací
v I. a II. pořadí. Pořadí je v mapě vyznačeno ba-
revně. Nechybí ani kontakt na nonstop dispe-
čink zimní údržby Technických služeb Jablo-
nec n. N. nebo na Krajskou správu silnic LK. 

13. ledna: V Jablonci napadlo 48 cm sněhu.
Technické služby použily na ošetření komuni-
kací, chodníků a dalších míst ve městě celkem
502 tuny soli a solanky, 146 tun drti a 172 tuny
písku. Do zimní údržby se kromě techniky za-
pojilo 17 zaměstnanců technických služeb, kte-
ří odklízeli sníh ručně, a to okolo radnice, na
přechodech pro chodce a na zastávkách měst-
ské hromadné dopravy. Třicítka pracovníků
VPP udržovala přístupnost kontejnerových stá-
ní, o stání na tříděný odpad se starají SKS, a. s.

14. ledna: V noci napadlo dalších 16 centi-
metrů sněhu. Do zimní údržby se zapojila
všechna dostupná technika i pracovníci, kteří
sníh odklízí ručně. Město do odvolání vypnulo
všechny parkovací automaty, sníh působil pro-
blémy v městské hromadné dopravě. „Dokud
nebudou parkoviště opět zcela uklizená, nebu-
deme za ně vybírat poplatek. Proto jsme vy-
pnuli všechny parkovací automaty ve městě,

v centru i jeho okolí včetně těch u přehrady,“
oznámil primátor Jiří Čeřovský. 

„Značky označující jednosměrné ulice už
jsou osazené kompletně, zbývá ještě doplnit ně-
kolik značek zákazu zastavení a stání,“ komen-
toval vedoucí odboru technického Pavel Kozák
s tím, že stále je mnoho řidičů, kteří nedbají ak-
tuálního dopravního značení a parkují i na
místech opatřených zákazy. „Ztěžují tak odklí-
zení sněhu i průjezd například svozu odpadu
nebo záchrance,“ dodává Kozák a apeluje na
všechny řidiče i Jablonečany, aby dbali aktuál-
ního dopravního značení i upozornění města. 

Za posledních 24 hodin v Jablonci nasněžilo
dalších 16 centimetrů sněhu, celkem tak na-
padlo 63 centimetrů. V noci teploty poklesly na
–3,5 stupně Celsia. Začal se shazovat sníh ze
střech některých budov: „Shazuje se postupně
sníh z tělocvičny ZŠ Šumava, ze ZŠ Pod Vodár-
nou v Rýnovicích a z MŠ v ulici Československé
armády. Zítra se bude shazovat sníh ze střechy
střední uměleckoprůmyslové školy v centru,“
řekl vedoucí oddělení správy nebytových objektů
Václav Kotek. Sníh přináší problémy také měst-
ské autobusové dopravě. „V samotném centru to
není nic zásadního, některé spoje mají zhruba
pětiminutové zpoždění. Největší komplikace
v souvislosti se sněhem jsou na Maxově, kde ve
středu 13. ledna od 16 do 19 hodin autobusy ne-
jezdily, protože uvízly mezi Lučany nad Nisou
a Maxovem,“ připomněl tehdy ředitel Jablonec-
ké dopravní, a. s., Luboš Wejnar. 

16. ledna: Napadlo 83 centimetrů sněhu a tep-
loty se pohybovaly v rozmezí od 9 do 3 stupňů
Celsia pod nulou. Problémem začaly být velké
rampouchy a závěje sněhu na střechách. Ty
jsou povinní ze svých objektů shazovat majitelé,
nebo si na to objednat firmu. Padající sníh a led
ze střech ohrožuje bezpečnost chodců. Zatímco
loni touto dobou sníh skoro v ulicích města ne-
byl, v roce 2019 do 16. ledna v Jablonci nasně-
žilo od začátku zimy 165 centimetrů sněhu. 

20. ledna: Začal se odvážet sníh z centra měs-
ta na deponii za městskou sportovní halou. Od

začátku zimní sezóny už napadlo 102 cm. „Pro-
tože přestalo sněžit, začali jsme odvážet sníh
z Mírového náměstí, pak ze dvora městské po-
licie a pokračovali jsme dál. Nejdéle však do
22 hodiny, kdy začíná noční klid,“ informoval
Martin Černý, vedoucí oddělení správy komu-
nikací a pokračoval: „Letos komplikují úklid
mnohem víc zaparkovaná auta. Zůstávají na
svých místech, parkuje se i na zákazech nebo
u kontejnerových stání.“

„Hodně je znát, že mnoho lidí kvůli korona-
viru je doma, buď pracují v režimu home office
nebo jsou s dětmi. Na sídlištích je mnoho aut,
u nichž je patrné, že dlouho nevyjela,“ doplnil
ředitel městské policie Michal Švarc a dodal:
„Pokud uvidíte špatně parkující automobil, vo-
lejte městskou policii na linku 156.“ Nerespek-
továním dopravního značení typu Zákaz stání
nebo zastavení s dodatkovou tabulkou ZA
SNĚHU se řidič dopouští přestupku, za nějž
mu hrozí sankce až do výše 2 000 korun. 

Na linku 156 se mají občané obracet podle
Švarce také v případě, že zaznamenají vyhazo-
vání sněhu ze soukromých pozemků na veřej-
né komunikace. Na tento nešvar se hlídky
strážníků i státních policistů nyní zaměřují,
největší problémy jsou v ulici Podzimní. Také
v tomto případě se dotyčný dopouští přestupku
dle zákona o pozemních komunikacích a stráž-
ník může uložit pokutu až ve výši 10 tisíc ko-
run. (red)

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Foto archiv MMJN
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Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
rent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(sociální pracovník – agenda sociálně právní
ochrany dětí), 11. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání odpovídají-
cí požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační
znalost legislativy na úseku sociálně právní
ochrany dětí; zkušenosti z obdobné pozice výho-
dou; absolvování zkoušek odborné způsobilosti
výhodou; organizační, komunikační schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; pracovní fle-
xibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce, kon-
cepční myšlení, odolnost vůči stresu; schopnost
pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí
odpovědnost; časová flexibilita (práce i mimo
stanovenou pracovní dobu); uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský prů-
kaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle pracovní náplně určené vedoucím odboru
a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí
dle příslušné legislativy (zejména zákon o sociál-
ně-právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní
zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodinami;
dále pak kolizní opatrovnictví při zastupování
nezletilých dětí, preventivní a poradenská čin-
nost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, školami,
neziskovými organizacemi a dalšími instituce-
mi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 3. 2021, popřípadě dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 5. února 2021 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení stavebního úřadu 
na odboru stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí
oddělení stavebního úřadu na odboru staveb-
ním 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. dvou let praxe v oboru; možno
i středoškolské za podmínky min. tří let práce
v oboru; znalost právních předpisů – stavebního

zákona a předpisů souvisejících včetně znalosti
postupů podle správního řádu; praxe minimálně
dva roky ve správním orgánu vykonávající stát-
ní správu (i v přenesené působnosti), nejlépe při
výkonu agendy stavebního úřadu; složená zkouš-
ka zvláštní odborné způsobilosti na požadova-
ném úseku výhodou; dobrá orientace v prostře-
dí výkonu přenesené působnosti státní správy;
výborné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit středně velký kolektiv; aktivní
přístup k řešení problémů; flexibilita, loajalita,
samostatnost a zodpovědnost; uživatelská zna-
lost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně vel-
kého pracovního kolektivu, který zajišťuje veš-
kerá správní řízení a další postupy stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících včetně zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnické-
ho práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací
zákon), a to na území statutárního města Jablonec
nad Nisou a příslušných obcí spadajících do územ-
ní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností s výjimkou obce Rychnov nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 3. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 8. února 2021 do 11 hodin.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
rent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(sociální pracovník – oddělení sociální péče),
11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpovída-
jící požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orien-
tační znalost legislativy v oblasti sociální práce;
zkušenosti z obdobné pozice výhodou; absolvová-
ní zkoušek odborné způsobilosti výhodou; orga-
nizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schopnost
samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časová
flexibilita (práce i mimo stanovenou pracovní
dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word, Ex-
cel, internet); řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví

dle pracovní náplně určené vedoucím odboru
a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociální práce s klienty a rodi-
nami ohroženými sociálním vyloučením ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností,
a to dle příslušné legislativy (zejména zákona
o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních
službách, občanského zákoníku, zákona o prá-
vech příslušníků národnostních menšin a dal-
ších souvisejících zákonů). Dále pak preventivní
a poradenská činnost, spolupráce s orgány v ob-
lasti sociálního zabezpečení, sociálními a zdra-
votními službami a dalšími státními institucemi.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 roky)
s nástupem 1. 3. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 8. února 2021 do 11 hodin.

Referent odboru správního 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
rent odboru správního (odborný referent od-
dělení dopravně správních agend – zkušební
komisař autoškol), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: minimálně středo-
školské vzdělání s maturitou, nejlépe technické-
ho zaměření; minimálně pět let netrestán sou-
dem nebo správním orgánem zákazem řízení
motorových vozidel; povinnost absolvovat zá-
kladní školení pro zkušební komisaře zakončené
zkouškou; držení řidičských oprávnění alespoň
skupin A, B po dobu nejméně pěti let; držení ŘO
skupin C, T výhodou; dokonalá znalost pravidel
silničního provozu, vč. právních předpisů souvi-
sejících s technickými požadavky na provoz sil-
ničních vozidel; profesní zkušenosti související
s dopravní problematikou či dosavadní praxe
výhodou; komunikační schopnosti, aktivní pří-
stup k řešení problémů; psychická odolnost pro-
ti stresu, časová flexibilita; uživatelská znalost
práce s PC (Microsoft Office).

Popis vykonávané práce: zkušební komisař
na úseku získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů motorových vozidel; výkon
státního dozoru ve věcech získávání a zdokona-
lování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel; administrativní činnosti spojené s vede-
ním registru řidičů; vedení správních řízení ve
věcech udělování, podmiňování, omezování, od-
nímání a získávání řidičského oprávnění.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 3. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 12. února 2021 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Jablonec i nadále nabízí Tichou linku
Statutární město Jablonec nad Nisou pro-
dloužilo smlouvu s organizací Tichý svět na
zápůjčku dvou tabletů. Ty úřad používá pro
komunikaci s klienty s poruchami sluchu ne-
bo neslyšícími. 

K projektu Bezbariérová komunikace pro nesly-
šící se Jablonec připojil v roce 2018. Prostřed-
nictvím tabletů od organizace Tichý svět je mož-
né se připojit na Tichou linku, kde je připravený
tlumočník k překladu hovoru do znakového ja-
zyka nebo k jeho přepisu. Tím je komunikace
mezi úředníky a neslyšícími snazší. 

„Je dobře, že jsme smlouvu na Tichou linku
prodloužili. Není sice úplně masově využívaná,
přesto má svůj velký význam pro nás i pro naše
klienty s poruchami sluchu nebo zcela neslyšící.
Ne každý neslyšící rozumí psanému textu, zpra-
vidla jsou to jen ti, kdo přišli o sluch v pozdějším
věku. Neslyšící od narození používají znakový
jazyk, jenž se od běžného psaného jazyka liší.
A k porozumění právě pomáhá Tichá linka,“ ří-
ká náměstek pro oblast sociální David Mánek.
Tablety jsou na jablonecké radnici k dispozici

dva, a to na odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví, ve 3. patře (dveře č. 317) a ve 4. patře (dveře
č. 436). Místo je vždy označené piktogramem
v podobě částečně přeškrtnutého ucha. „K práci
s tablety máme zaškolené pracovnice. Na pře-
dem dojednanou schůzku může být tablet k dis-
pozici i na jiném místě úřadu než ve jmenova-
ných kancelářích, třeba na odboru správním
v budově v Komenského ulici,“ dodává Mánek. 

„Tlumočník Tiché linky na obrazovce překlá-
dá buď do znakového jazyka a naopak, nebo

přepisuje mluvený text do psaného,“ vysvětluje
způsob tlumočení vedoucí sociálního odboru
Martina Rosenbergová, jedna ze zaškolených
pracovnic. Ta po dvouleté zkušenosti s Tichou
linkou na jablonecké radnici říká: „Možností ko-
munikovat s neslyšícími se nám podařilo zbourat
jednu z dalších bariér, která bránila dostatečné
pomoci právě této skupině osob. Nyní máme jis-
totu, že s ní můžeme řešit i složitější problémy,
navíc nepotřebujeme tlumočníka, který by byl
fyzicky přítomen. Těch je v našem kraji velký
nedostatek. Spolupráce s organizací Tichý svět
nám umožnila rychlejší a mnohem vstřícnější
přístup k lidem se sluchovým postižením.“ 

Organizace Tichý svět začala s tlumočením
online do znakové řeči prostřednictvím tabletů
nejprve v nemocnicích, kde tento způsob komu-
nikace dobře funguje. Poté jej nabídla také úřa-
dům v rámci projektu Bezbariérová komunikace
pro neslyšící. Jablonci nad Nisou nabídla spolu-
práci v září roku 2018 se zápůjčkou tabletů na
dva roky po dobu trvání projektu. Nyní je zá-
půjčka zařízení limitovaná pouze životností zaří-
zení. (jn)

Ilustrační foto
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Jablonec byl opět oceněn za nízkou produkci
komunálního odpadu od občanů ve městě
Stejně jako v uplynulých letech přicházíme
v únorovém čísle měsíčníku s přehledem
o množství tříděného odpadu v Jablonci
nad Nisou.

V průběhu roku 2020 se vytřídilo 3 913 t odpa-
du. Jedná se zejména o odpad z barevných kon-
tejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výkupen,
které jsou zapojeny do systému obce, a ze škol-
ních sběrů.

Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu tvo-
řily největší podíl z celkového množství kovy,
a to 1 349 t. Dále bylo vytříděno 1 224 t papíru,
736 t skla a 604 t plastů. 

Nárůst množství obalů z e-shopu
Tak jako jiná odvětví i odpadové hospodářství
bylo ovlivněno rozšířením nemoci COVID-19.
Především se to projevilo v nárůstu množství
obalového materiálu zapříčiněného masivním
rozšířením nákupů přes internet. Tento trend je
nejvíce vidět na množství papírových a kartono-
vých obalů odkládaných do modrých kontejnerů.
Zatímco v roce 2019 jich bylo 737 t, v loňském
roce se vyšplhalo množství papíru v modrých
kontejnerech na 1 022 t, což je nárůst o téměř
40 %. Kromě modrých kontejnerů se velkou
měrou podílejí na celkovém množství papíru
školní sběry. Školní sběry probíhají prakticky
ve všech základních a ve většině mateřských
škol v Jablonci nad Nisou, ale vzhledem k opa-
kovanému uzavření škol v průběhu roku bylo
množství takto odevzdaného papíru mnohem
menší ve srovnání s předchozími lety. Činilo
102 t. Papír lze odevzdat i ve sběrnách a výkup-
nách, např. v ul. Belgická a Želivského, které
jsou zapojeny do systému odpadového hospo-
dářství města.

Plastů odevzdáno o 12 % více
Meziroční nárůst o 12 % byl zaznamenám
u plastů. Již několik let se mohou do žlutých
kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též
veškeré plasty z domácností a nápojové karto-
ny. Nápojové kartony (tetrapaky) tvoří necelá
2 % obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to
množství kolem 10 t ročně. Obsah žlutých kon-
tejnerů se vozí na třídicí linku, kde je odpad
roztříděn na jednotlivé komodity a následně
předán k dalšímu využití.

Kontejnery na kovy se osvědčily
Již téměř tři roky jsou občanům města k dispo-
zici rovněž šedé kontejnery na kovy. Jsou určeny
zejména na drobný kovový odpad z domácnos-
tí, jako jsou plechovky od nápojů, od potravin,
zvířecí konzervy apod. V průběhu loňského ro-
ku pořídilo město další kontejnery na kovy

a nyní se nachází na 23 stanovištích. Množství
kovového odpadu odevzdaných do šedých kon-
tejnerů postupně roste. V roce 2020 se takto vy-
sbíralo téměř 15 t kovů. Vzhledem k celkovému
množství vytříděných kovů se jedná o nepatrné
množství, ale věříme, že toto číslo bude i nadá-
le stoupat. Největší podíl kovového odpadu po-
chopitelně končí ve sběrnách a výkupnách.

V případě skla došlo k navýšení o 30 t oproti
předešlému roku, a sice na celkových 736 t.
Kolem 30 % z celkového množství skla tvoří či-
ré sklo, které lze do některých kontejnerů ode-
vzdávat odděleně.

Odměna za třídění – 6,8 milionu
Za sběr využitelných složek komunálních od-
padů získává město odměnu od společnosti
Eko-kom, a. s. Za loňský rok přesáhne výše od-
měny pro Jablonec 6,8 mil. Kč. Tyto peníze jsou
dále používány na provoz a zkvalitňování systé-
mu třídění odpadů. V průběhu roku 2020 se na
řadě míst objevily nové kontejnery, u některých
stanovišť se zvýšila četnost vývozů, vznikla nová
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad apod.

Odpadový Oskar obhájen
Dobrou zprávou je, že v roce 2020 kleslo množ-
ství směsného komunálního odpadu. V černých
popelnicích a kontejnerech skončilo v loňském
roce 6 399 t odpadu, tedy o 52 t méně než v ro-
ce předešlém. Jablonec patří k největším měs-
tům v České republice s produkcí pod 150 kg
na obyvatele za rok. Spolek Arnika udělil i v loň-
ském roce Jablonci nad Nisou Odpadového
Oskara za nejnižší produkci směsného komu-
nálního odpadu na obyvatele v kategorii měst
nad 5 000 obyvatel v Libereckém kraji. Výborné

výsledky má město díky dlouhodobé podpoře
třídění, ale též díky tomu, že zde domácnosti
platí za směsný komunální odpad podle jeho
skutečné produkce, tzn. podle objemu nádoby
a frekvence jejího vývozu.

Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad
Nisou se významně podílí i velkoobjemový od-
pad, který občané odevzdají ve sběrných dvo-
rech nebo při ambulantních svozech. V uplynu-
lém roce se jednalo o 1 163 t. Nelze opomenout
ani biologicky rozložitelný odpad, který mohou
Jablonečané zdarma odevzdávat na sběrných
dvorech a při mobilních svozech. V roce 2020
množství bioodpadu činilo 453 t. 

Kontejnery na textil jsou oblíbené
Hojně využívané jsou bílé kontejnery na použi-
tý textil, jehož množství se vyšplhalo téměř na
135 t. Aby byl přehled o množství odevzdaného
odpadu úplný, je nutno dodat, že občané odevz-
dali 26 t nebezpečného odpadu a 37 t pneuma-
tik.

Za zmínku jistě stojí i množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. Na sběrných dvorech
bylo v uplynulém roce odevzdáno 115 t velkých
elektrospotřebičů (např. ledničky, pračky apod.),
23 t drobných elektrospotřebičů z domácností,
248 ks plochých televizorů a monitorů.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem obča-
nům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů
v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně
životního prostředí. (bš)

Výborným pomocníkem při třídění odpadů je sada těchto tašek. K dostání jsou na informačním středisku magistrátu

Množství separovaného odpadu v letech 2009–2020

Složení odpadů odevzdaných občany 
v roce 2020
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Rozhodnutí o dopravní strategii musí 
padnout do dubna
Jablonec nad Nisou se intenzívně a zodpovědně
věnuje výběru poskytovatele dopravní obsluž-
nosti Jablonecka od 1. února 2023 na dalších deset
let. Proto sestavil pracovní skupinu Doprava 2023. 

Zastupitelé uložili primátoru Jiřímu Čeřovskému
zadat zpracování výchozího finančního modelu
pro kalendářní rok 2023 ve všech třech možných
variantách – externí dopravce, vnitřní a vlastní.
Rozhodnutí o tom, zda město zvolí vnitřního nebo
veřejného dopravce, by podle primátora mělo pad-
nout do dubna.

Už loni v říjnu jablonečtí radní schválili zpracová-
ní dopravně-ekonomické analýzy Strategie MHD
Jablonec nad Nisou pro období 2023–2033 společ-
nosti PRO CEDOP, s. r. o. „První pracovní verzi
strategie měli k dispozici v prosinci loňského roku.
Tehdy k ní vznesli připomínky a doplnění. Ko-
nečná verze by měla být k dispozici do konce led-
na,“ říká primátor Čeřovský. 

Zastupitelé se na základě zpracovaných analýz
mají rozhodnout nejen o druhu pohonu vozového
parku, ale také zda hromadnou dopravu bude měs-
to provozovat vlastním nebo externím dopravcem
či přijme jako vnitřního dopravce DPMLJ. Termín,
do kterého by mělo padnout rozhodnutí, jakou ces-
tou se bude město ubírat, je duben 2021. „Každý
další odklad je riziko, že nestihneme dopravu od
1. února 2023 připravit,“ dodává primátor. 

Cena stavby terminálu se zvýšila 
Radní svým rozhodnutím doporučí na únoro-
vém jednání zastupitelům odložit realizaci Ter-
minálu veřejné osobní dopravy (Terminál VOD)
v Jablonci nad Nisou. Důvodem je velké navýše-
ní ceny projektu. 

Zhotovitel dodal městu projektovou dokumenta-
ci pro stavebního povolení, které je nutné k podání
žádosti o dotaci. „Součástí dokumentace je také ak-
tualizovaný rozpočet, který se oproti předpokláda-
ným nákladům na realizaci Terminálu VOD zvýšil
o zhruba 236 mil. korun bez DPH na 380 mil. Kč
bez DPH, tj. cca 460 mil. Kč vč. DPH,“ říká náměs-
tek pro rozvoj Petr Roubíček s tím, že zvýšení ceny
projektant zdůvodňuje meziročním razantním ná-
růstem cen stavebních prací a materiálů o cca
13–15 % meziročně, ale i naceněním výrazných po-
žadavků správců a vlastníků inženýrských sítí
v dané lokalitě a vlastníka vodního toku, kterým je
Povodí Labe, s. p.

Harmonogram stavby navíc obsahuje tři vysoce
rizikové lhůty – doba podání žádosti o stavební povo-
lení s vlastním vydáním pravomocného stavebního
povolení, délka kontroly zadávací dokumentace na
CRR a především pak délka výběrového řízení na
zhotovitele stavby, která by měla zahrnovat i rezer-
vu pro dotazy uchazečů, případná odvolání proti
výběru zhotovitele, až po podání námitek na ÚHOS.

„Tyto tři úkony obsahují vysoký stupeň rizika, že se
je nepodaří dokončit v předpokládaných lhůtách.
Mohou se tak negativně promítnout do už tak krát-
ké lhůty pro realizaci a hrozí nesplnění podmínek
termínu dokončení požadovaných dotačním titu-
lem IPRÚ. Proto rada rozhodla doporučit zastupite-
lům odložení realizace,“ konstatuje náměstek Rou-
bíček. 

Sportovní a kulturní subjekty získají více peněz
Zastupitelé schválili peněžité dary příjemcům
víceletých dotací v oblasti kultury a sportu.
Město tak navýší finanční prostředky příjem-
cům víceletých dotací ze zmíněných oblastí for-
mou peněžitých darů dle návrhů příslušných
komisí rady města.

„Navýšení finančních prostředků jsme navrhli
proto, že zastupitelé už schválili zvýšení financí
u dotačních programů pro kulturní i sportovní sub-
jekty na rok 2021, a tak poskytnutím peněžitých
darů se navýší finance v roce 2021 i pro příjemce
víceletých dotací,“ vysvětluje náměstek pro oblast
humanitní David Mánek a dodává: „Vzhledem k to-
mu, že není možné předpovědět další možný vývoj
pandemie COVID-19, rozsah i dopad vyhlašova-
ných opatření, ani vývoj finanční situace města, je
vhodné navýšené finanční prostředky rozdělit for-
mou peněžitých darů a na roky 2021–2023 poskyt-
nout účelové neinvestiční dotace.“ 

Mezi jednadvacet sportovních subjektů tak bude
rozdělená částka 798 tis. korun, mezi čtyři kulturní
subjekty pak 307 tisíc korun. 

Nové výtahy a učebny bude mít šumavská škola 
Projekt Moderní inovativní škola je moderniza-
ce části ZŠ Šumava a úprava jejího okolí. Díky
němu škola kromě nových učeben získá také
dva výtahy. Odhadnuté náklady přesahují 19 mil.
korun, přidělená dotace z EU je 11 mil. korun
a spoluúčast města činí 7,5 mil. korun. Realizace
je plánovaná v období březen–září 2022.

„O dotaci na modernizaci školy jsme požádali už
v roce 2017 do 47. výzvy Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP). Navýšením alo-
kace výzvy nám na projekt byla přidělená dotace
z evropského rozpočtu ve výši 11 mil. korun až
koncem roku 2019,“ říká náměstek pro rozvoj měs-
ta Petr Roubíček. 

Předmětem projektu jsou jazyková, odborná
a venkovní učebna včetně vybavení. Součástí pro-
jektu jsou dva nové výtahy, rampy a přestavba tří
toalet na bezbariérové, částečná obměna zeleně
i nová výsadba. 

Projekt je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).

■ Aktuálně
Jubileum – Otakar Purm 
V sobotu 6. února 2021 oslaví Otakar Purm
z Jablonce nad Nisou své 90. narozeni-
ny. Velkou část svého života zasvětil tré-
nování dětí a mládeže jabloneckého ly-
žařského oddílu v Břízkách. Do dalších
let mu přejí hodně zdraví, štěstí, spoko-
jenosti a pohodových chvilek se svými
nejbližšími manželka, dcera a syn s ro-
dinami.

Poděkování
Děkuji operačnímu chirurgickému tý-
mu jablonecké nemocnice za operaci
komplikované zlomeniny nohy. Zároveň
děkuji zdravotníkům oddělení CEDR za
následnou péči. Rovněž chci poděkovat
Janě Slukové, která přivolala záchran-
ku při mém zranění. Reková Růžena

■ Dotace
Žádosti na obnovu památek
Ministerstvo kultury opět vyhlásilo do-
tační program podpory obnovy kultur-
ních památek. Žádosti je možné podá-
vat prostřednictvím jabloneckého ma-
gistrátu nejpozději do 28. února. Ve
státním rozpočtu je pro Jablonecko re-
zervovaných necelých 400 tisíc korun. 

„V rámci programu Ministerstva kul-
tury lze získat finanční prostředky na
zachování a obnovu nemovitých kul-
turních památek, které se nalézají mi-
mo památkové rezervace a zóny, ne-
jsou národními kulturními památkami
a nejsou ve vlastnictví České republiky,“
připomíná Jakub Šrýtr ze státní památ-
kové péče magistrátu s tím, že finanční
kvóta pro Jablonecko se rovná částce
394 tis. korun, spoluúčast vlastníka je
20 % a projekt musí být zrealizován do
konce roku 2021.

Bližší informace o programu jsou na
webových stránkách Ministerstva kul-
tury, jak žádat je popsáno na webu
města www.mestojablonec.cz, a to:
Magistrát – Jak co zařídit na úřadě – Ži-
votní situace – Památková péče.

Město přispěje na domy 
v památkové zóně
Loni v únoru schválili zastupitelé Prog-
ram obnovy městské památkové zóny
pro rok 2020 a v květnu schválili jeho
úpravu. Žádosti přijímalo oddělené do-
tací do konce října 2020 a ve čtvrtek
22. 1. zastupitelé schválili přidělení do-
tací tří projektům, jejichž realizace mu-
sí být hotová do konce letošního října.
Město vyplatí z milionové alokace cel-
kem necelých 340 tisíc korun.

„Dotace ve výši necelých 86 tis. korun
je určená na výměnu šesti oken a bal-
konových dveří za nová u domu v Pod-
horské ulici. Celkové náklady na nová
okna a dveře se rovnají částce 172 tis.
korun. Druhým projektem je nová fasáda
východní stěny domu v ulici Jugosláv-
ská za více jak 202 tis. korun, přičemž
město z programu přidělilo dotaci 101
tis. korun. A posledním projektem je
obnova fasády, oken a výkladců ze strany
Mírového náměstí za 318 tis. korun. Na
tento projekt je určená dotace z měst-
ského programu v maximální výši 150 tis.
korun,“ říká náměstek pro rozvoj měs-
ta Petr Roubíček. 

Bližší informace k programu jsou na
www.mestojablonec.cz: Magistrát – Ži-
votní situace – Památková péče.

Rada města souhlasila se záměrem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., postavit v Jablonci nad Nisou 
výjezdovou základnu na pozemku ohraničeném ulicemi Riegrova a Harrachovská.
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Je to taková standardní cesta. Není mi jedno,
v jakém prostředí žiju, v jakém žije moje rodi-
na, mé děti a moji přátelé. Chci měnit věci ko-
lem sebe a tohle je jeden ze způsobů, jak to mo-
hu změnit.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Samozřejmě v první řadě zdravotnictví, systému
lůžkové zdravotní péče. Ale zajímají mě i ostat-
ní témata, rozpočet města i na úrovni kraje.
Zajímám se o dopravu, bydlení i výstavbu no-
vých bytů.

Jste lékař – chirurg, proč jste si toto povolá-
ní vybral?
Moje maminka je obvodní lékařkou. Starší bra-
tr je lékař a v podstatě z toho mé povolání při-
rozeně vyplynulo. Mnoho dětí se vydá po cestě,
kterou šli jejich rodiče, mají o daném povolání
více informací. I já věděl, jak povolání lékaře
funguje. 

Je to do určité míry i poslání?
Je to povolání, nemám rád velká slova. Je to
práce jako každá jiná, je to práce zajímavá
a velmi zodpovědná. Staráme se o zdraví lidí,
v tom se asi od jiných trochu liší.

Jste z Vysokého Mýta, jaký osud vás přivedl
do Jablonce?
Do Jablonce jsem přišel v roce 1987. Bratr, kte-
rý je ortoped, v Jablonci pracoval. Požádal jsem
ho, zda by se nezeptal na volné místo ve zdejší
nemocnici. Místo bylo. Jako chirurg jsem zde
začínal a v roce 1998 udělal druhou atestaci.
V roce 2004 jsem se stal ředitelem a v malé mí-
ře se své profesní odbornosti věnuji i nadále. To
znamená, že jsem si ponechal klinické dny
a zhruba třikrát do měsíce sloužím. Jednak je
to zpestření mé kancelářské práce, jednak ne-
ztrácím kontakt s lidmi a mám lepší přehled
o fungování nemocnice z pohledu lékaře.

Nejen prací živ je člověk, jak trávíte volný čas?
Označil bych se za pracovitého lenocha. Ne-
mám problém si sednout k televizi, ke knížce
a několik hodin tak pasivně odpočívat. Co se týká
jiných aktivit, ač nevypadám, rád se pohybuju.
Rád jezdím na kole, zejména po Jizerkách, loni
jsem najezdil 1 900 kilometrů. S manželkou rá-
di chodíme na výlety, když je sníh, rád jezdím
na běžky i na sjezdovky. Vše podle časových
možností.

Která místa máte rád?
Nejraději mám Jizerky. Bydlím na Ostrém rohu
a odtud to mám blízko. Vyjedu směrem do kop-
ců, na Bedřichov nebo ke Kapličce a podle toho,
jak se fyzicky cítím, nebo jak se mi chce, si vy-
beru trasu. Mám rád mnohá místa, rád jezdím
kolem josefodolské přehrady, k Mariánským
boudám, ke Knajpě, kolem Souše. Nebo se vy-
dám na druhou stranu do Oldřichova v Hájích.
Mám různé okruhy po našich horách, je to pří-
jemný duševní i fyzický relax.

Jste velmi vytížený, jak obtížně na to hledá-
te čas?
Je pravda, že aktivit mám více, ale mám obrov-
ské štěstí na lidi kolem sebe i spolupracovníky
v nemocnici, a především na své dva náměstky
a svoji asistentku. Ale platí to i na primářský
sbor, vrchní sestry, vedoucí pracovníky HTS
i na všechny zaměstnance naší nemocnice, ne-
boť všichni pracují velmi dobře. Díky tomu mám

možnost některé věci delegovat na jiné lidi. Co
se týká politiky a rady města, i zde, myslím,
v rámci koalice převažuje shoda. I když v mno-
hém nemáme stejné názory, jsme schopni dál
komunikovat a věci vyřešit.

Do Jablonce jste přišel v roce 1987, jak se za
ta léta město změnilo?
Pro mě to bylo nové město, přeci jen jsem při-
šel z roviny. Zde je vše buď do kopce nebo
z kopce, a také díky tomu je město krásné.
Navíc tady tehdy hodně pršelo, bylo mnoho
sněhu, město bylo takové „šedivé“. Po revoluci
i díky restitucím, privatizaci a ekonomickému
rozvoji se město proměnilo do krásy. Získalo
zpět svůj lesk, je barevnější, veselejší, více
v souladu s přírodou, do kterého je zasazeno.
Naše přehrada ho činí výjimečným. Výrazně se
proměnila také nemocnice, která byla v době
mého příchodu v zoufalém stavebně technic-
kém stavu, podívejte se na její proměnu dnes.

Kde jsou podle vás nejslabší místa dnešního
města?
Jako silné téma je podle mého dostupnost byd-
lení, je třeba zvelebit staré nevyužívané byty
a především umožnit lidem, aby si stavěli nové.
Dalším je doprava. Lidé jsou vždy s něčím ne-
spokojeni a mnohdy je ta nespokojenost opráv-
něná. Naslouchám lidem a vnímám, že musíme
řešit dopravu v okolí přehrady, dořešit tranzit
Liberec – Jablonec – Harrachov či západní tan-
gentu. Řešení existují, ale je mnoho překážek,
je třeba mnoha peněz a mnoha jednání města
se zástupci Libereckého kraje, Ředitelstvím sil-
nic a dálnic i s ministersvy. Je třeba najít shodu
a prosadit optimální stavební řešení, zpracovat
projektovou dokumentaci, najít finanční zdroje
a akci vysoutěžit. 

Jaký je Vít Němeček?
Velmi nerad se hodnotím, zajímá mě to, co se
kolem mě děje. Mám vůli věci měnit. Ale pokud
se mám charakterizovat, tak bych k tomu pou-
žil jedno slovo – spolehlivý.

Jiří Endler

Vít Němeček
Mám vůli věci měnit

■ Vít Němeček 
Narodil se v roce 1962 ve Vysokém Mýtě, je
absolvent studia Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové a Brno
International Business School. V letech
1995–1997 působil jako jednatel a společník
Nemocnice Tanvald, s. r. o. Od roku 2004 je
ředitelem Nemocnice Jablonce nad Nisou,
p. o. Členem ODS je od prosince 2005. V ob-
dobí 2010–2013 byl poslancem Parlamentu
ČR, nyní je člen regionální rady ODS
a Zastupitelstva Libereckého kraje. Jako
jablonecký zastupitel působí od roku 2010,
nyní je člen Rady statutárního města Jab-
lonec n. N. Je ženatý a má dvě dcery.

■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler
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První jablonecké miminko roku 2021 je Jan
První jablonecké miminko letošního roku se
narodilo 1. ledna ve 3.56 hodin. Jmenuje se
Jan, váží 3,535 kg a měří 50 cm. Rodiče
Zuzana a Jan jsou ze Smržovky. Honzíček je
pro ně prvním děťátkem.

První miminko roku 2021 přivítal ředitel nemoc-
nice Vít Němeček v neděli 3. ledna. Vzhledem
k epidemické situaci proběhlo přivítání první-
ho chlapečka v kraji netradičně v úzkém kru-
hu. Ředitel předal mamince zlatý dukát s med-

vídkem od primátora města i dárky od hejtma-
na Libereckého kraje. V roce 2020 přišlo na
svět v jablonecké porodnici 1 439 dětí. Chlapců
bylo loni 743 a dívek 696, dvojčat osm. Nej-
těžším dítětem narozeným v loňském roce je
holčička, která vážila 4,6 kg. 

Poslední miminko roku 2020 přišlo na svět
31. 12. ve 20.34 hodin. Na silvestra se v jablo-
necké nemocnici narodilo pět dětí, tři holčičky
a dva chlapečci. V Libereckém kraji se Jan na-
rodil jako druhý, jako první se narodila Ma-

riana. Stalo se tak ve 2.24 v Masarykově měst-
ské nemocnici v Jilemnici. Zdravá holčička
měřila 51 centimetrů a vážila 4,13 kilogramu.

Trend novorozeňat na Jablonecku roste. Za-
tímco se v roce 2000 narodilo 668 dětí, v roce 2007
se přehoupl jejich počet přes 1 000. Přesně se
narodilo 1174 dětí. Milník 1 500 miminek za rok
byl překonán v roce 2016, a to o osmdesát dětí.
Loňský rok počtem 1 439 zaostal za rokem 2019
o 113. 

(end)

Počet narozených dětí v jablonecké nemocnici v letech 2000–2020

Městský web dostal nový kabát
Na přelomu roku městské webové stránky
změnily svůj vzhled. Zvětšilo se písmo, větší
jsou i fotografie. Stránky jsou nyní tzv. res-
ponzivní, tedy plynule se přizpůsobují veli-
kosti displeje.

Dnes se webové stránky neprohlížejí jen na po-
čítačích, jako tomu bylo v minulosti. Narůstá
počet uživatelů, kteří se na stránky dívají přes
mobilní telefon či tablet. Přestože již dříve mě-
ly městské stránky svou mobilní variantu, byla
oddělená. Prostředí bylo jiné než na hlavním
webu. „To se nyní změnilo. Stránky mají jeden
vzhled a přizpůsobují se šířce displeje. Všechny
informace, které vidíte na počítači, tak nyní
uvidíte i na mobilu, jen jinak poskládané,“ říká
webmaster města Petr Vitvar. 

Viditelná změna nastala hlavně na úvodní
straně webu. Vodorovné hlavní menu v černém
proužku zůstalo, jen k němu přibyly ikonky.
Zůstal proužek rychlých odkazů, které však ny-
ní mají žlutou barvu. „Pod ním je velká fotogra-
fie s odkazem na aktuální téma a následují čty-
ři malé bannery. Zůstaly aktuality, pod nimiž se
nachází velký banner upozorňující na důleži-
tou informaci,“ popisuje vzhled stránek Vitvar
s tím, že dále jsou na hlavní straně šedivé od-
kazy pro přihlášení k odběru informací na e-mail,
SMS, rezervaci termínu na úřad a vyhledávání
firem v Libereckém kraji.

Pod kalendářem akcí se pak objevuje středo-
vá čára, která pomyslně rozděluje stranu na
dvě poloviny a větví informace podle obsahu.
„Nejprve aktuální zprávy, kde každá má svůj

boxík s odkazem, dále úřední deska a životní si-
tuace. Další prostor pak odděluje fotogalerie.
Za ní větvení pokračuje na oblast komunikace
s občany, tedy aplikace Lepší místo a Otázky
a odpovědi. Poslední částí je patička webu
s kontakty a důležitými odkazy. Ta se tradičně
zobrazuje na každé stránce webu,“ pokračuje
v popisu webu Vitvar.

Podle slov webmastera se obsah stránek ne-
změnil. „Informace, které jste nacházeli na we-
bu dříve, najdete ve struktuře na stejném mís-
tě. Jen všechno vypadá trošku jinak.“ Pokračuje
Petr Vitvar a dodává, že web je nyní také lépe
přístupný pro postižené občany. Má větší písmo
a kontrastnější barvy. „Změna barevného ladě-
ní podle ročního období zůstala, takže modrou
barvu na jaře vystřídá opět zelená. A jako do-
plňková je tu navíc barva žlutá,“ upřesňuje ma-
gistrátní webmaster.

Vzhled webových stránek se v minulosti změ-
nil již několikrát. Naposledy před deseti lety.
„Důvodem nebývá jen potřeba vizuální změny,
ale především reakce na vývoj internetu a způ-
sobu jeho používání. Původní statické stránky
se za uplynulé roky změnily v dynamický por-
tál, který kromě informací textových nabízí ta-
ké zvukové a obrazové,“ konstatuje Vitvar. Dnes
webové stránky nabízejí i spoustu dalších slu-
žeb, jako je objednání na úřad, návody na řeše-
ní různých životních situací, aplikace k hlášení
závad Lepší Jablonec nebo aplikace pro poklá-
dání dotazů Otázky a odpovědi. Uživatelé dnes
mohou také hledat v různých databázích úřadů,
institucí, kulturních či sportovních subjektů,
neziskových organizací či v katalogu sociálních
služeb. 

„Pokud se chystáte na úřad, stránky vás mo-
hou také navigovat a ukázat na mapě, kde se
která kancelář nachází. Uživatelé chytrých mo-
bilních telefonů mohou využít také mobilní
aplikaci,“ uzavírá webmaster Jablonce nad Ni-
sou Petr Vitvar.

(red) 

První miminko roku 2021 přivítal ředitel nemocnice 
Vít Němeček v neděli 3. ledna. 

Foto Jana Válková
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Navrhněte kandidáty na cenu Pro Meritis
Statutární město Jablonec nad Nisou shro-
mažďuje od veřejnosti návrhy osobností
k možnému udělení ceny Pro Meritis 2021.
Cena za rok 2020 dosud kvůli pandemii ko-
ronaviru udělená nebyla. 

Návrh osobnosti může podat každý občan měs-
ta, poslat jej musí do 30. června na e-mailovou
adresu matechova@mestojablonec.cz. Cena za
rok 2020 dosud udělená nebyla kvůli pandemii,
ze stejného důvodu se ani neměla čas sejít ko-
mise nad nominovanými kandidáty. „S předáním
Pro Meritis 2020 při vhodné příležitosti však po-
čítáme. Komise k vyhodnocení nominací za rok
2020 by se měla sejít na jaře. Pokud se epidemic-
ká situace zlepší a život se vrátí do normálního
stavu, pak se cena za rok 2021 bude předávat
opět v obvyklém termínu při Novoročním kon-
certě v jabloneckém městském divadle,“ říká
vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová. 

Návrh medaile vzešel z výtvarné soutěže
v roce 2009, do které dvanáct výtvarníků zasla-
lo minimálně dva návrhy, jejím autorem je ak.
soch. Jiří Dostál. Na přední straně je nápis PRO

MERITIS Jablonec nad Nisou se stylizovaným
pohledem na město a jeho dominanty, na zad-
ní straně je volný čtvercový prostor pro dorytí
jména oceněné osoby. 

Autor medaile Jiří Dostál je sám držitelem
ceny za rok 2013 za dlouhodobý přínos městu
v oblasti umělecké i průmyslové tvorby, designu,
medailérství a pedagogiky. Jako první převzal
cenu Pro Meritis za rok 2011 Václav Vostřák.
Dosud město udělilo toto ocenění celkem
14 osobnostem a jedné dvojici (manželé Schey-
balovi), z toho tři ceny byly udělené in memo-
riam. (jn)

Dosud udělené ceny Pro Meritis
2011 Václav Vostřák
2012 manželé Jana a Václav Scheybalovi

(in memoriam)
2013 Karel Pelant, Siegfried Weiss,

Jiří Dostál
2014 Václav Poláček (in memoriam)
2015 Jaroslav Hlubůček, Otokar Simm
2016 Jan Strnad, Jan Vízek
2017 Pavel Šochman, Ivo Jörg
2018 Dobroslava Kricklová
2019 Ivan Ullsperger (in memoriam),

Tomáš Pospíšil 

Hlasujte v soutěži Karla Hubáčka 2021
Uzávěrka se blíží. Do 14. února mají lidé čas
na to, aby přihlásili novostavby, rekonstruk-
ce a projekty do dalšího, již sedmnáctého
ročníku architektonické soutěže Karla Hu-
báčka. Všechny potřebné informace se nalé-
zají na webu stavbaroku.lk. 

Soutěž Karla Hubáčka patří již neodmyslitelně
k Libereckému kraji. Stavby, které v ní během
uplynulých let zvítězily, prokazují, že kvalitní
architektuře se v regionu daří. V minulém roč-
níku vyhrála rekonstrukce a dostavba sídla
společnosti Lasvit v Novém Boru, o rok dříve to
zase byla mateřská škola ve Vratislavicích nad
Nisou od architektů Petra Stolína a Aleny Mi-
čekové. 

V uplynulém ročníku se i přes komplikace
způsobené epidemickou krizí podařilo do sou-
těže, která nese jméno legendárního architekta
Karla Hubáčka, shromáždit téměř padesát při-
hlášených staveb a projektů. Ty hodnotí odbor-
ná porota, hlasovat ale mohou i lidé. „Veřejné
internetové hlasování začne na webu soutěže

15. března a skončí 30. dubna,“ uvedla koordi-
nátorka soutěže z Agentury regionálního rozvo-
je Libereckého kraje Petra Handlířová.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně
s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily,
Česká Lípa, Turnov a partnery, jimiž jsou Čes-
ká komora autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních
inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
a Technická univerzita v Liberci.

Přihlašovat realizace je možné 
do dvou základních kategorií 
První je Cena Karla Hubáčka. Sem lze nomino-
vat novostavby, rekonstrukce, bytové stavby
a stavby občanské vybavenosti, průmyslové
a technologické stavby, památkové objekty i re-
vitalizované brownfieldy. Na základě přijatých
přihlášek pak porota určí další podkategorie, ve
kterých bude realizace hodnotit. 

Druhou kategorií je Cena junior pro studenty
a mladé tvůrce do 30 let, kteří se věnují staveb-
nictví a architektuře. Jejím cílem je podchytit
zájem a ocenit talenty mladé, nastupující gene-
race ve stavebnictví v Libereckém kraji. Sem
lze přihlásit i nerealizované projekty.

Přihlášené stavby a projekty budou nejen na
internetu k vidění od března, slavnostní vyhlá-
šení všech oceněných se uskuteční v polovině
května. (ph)

Valentýnský online koncert pro dárce krve
Městské divadlo v Jablonci po vydařeném
vánočním online koncertu s názvem Láska,
Víra, Naděje připravilo další akci. Tentokrát
se jedná o koncert Láska kvete v každém vě-
ku, který se uskuteční 3. února a bude věno-
ván dárcům krve.

„Trápí nás zavřená divadla a koncertní sály,
a proto jsme vymysleli další z online koncertů.
Líbí se nám spojení dárců krve a dne svatého
Valentýna, neboť srdce je tím pojítkem mezi
láskou a dárcovstvím,“ říká Pavel Žur, ředitel
městského divadla. Koncert je nazván Láska
kvete v každém věku, je určen především dár-
cům krve, bude vysílán online a ze záznamu ve
vysílání TV Barrandov. 

„Sledovanost vánočního koncertu předčila
naše očekávání, a to jak na síti, tak na druhý
svátek vánoční přímo ve vysílání TV Barran-
dov. Řekli jsme si, že tohle je cesta, jak dostat
kulturu alespoň zprostředkovaně k našim příz-
nivcům,“ uvedl ředitel.

A na co se můžeme 3. února od 20 hodin tě-
šit? Seznam interpretů je opět zajímavý a boha-
tý, a to jak osobnostně, tak žánrově. V oblasti
klasické hudby se představí klavírista Ivo Kahá-

nek. Do muzikálu přenese diváky Tereza Mát-
lová. Na pódiu se představí také Bohuš Matuš,
David Deyl a Michal Kindl. „Zajímavá a se zvě-
davostí očekávaná je účast Šárky Vaňkové (fina-
listka SuperStar z roku 2004), která se po delší
pauze opět vrací na scénu. Operetní melodie
zazní z hrdla Dušana Růžičky, sólisty Divadla
F. X. Šaldy v Liberci a operní árie přednese li-
berecká rodačka Christina Vasileva,“ provádí
výčet interpretů Pavel Žur a dodává: „Naším cí-
lem je vytvořit multižánrový večer, v němž si
každý přijde na své. Stopáž programu je pře-
dem určena na 75 minut a jeho přenos zajišťu-
je společnost Recese Roberta Pánka. Vyloučeno
není ani překvapení hosta zvučného jména.“

Koncert můžete podpořit zakoupením on line
vstupenky na stránkách divadla.

Koncert Láska kvete v každém věku můžete
sledovat 3. 2. 2021 on line na stránkách Měst-
ského divadla v Jablonci, případně 13. 2. na TV
Barrandov. 

(ims, end)Michal Kindl

Sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru
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54. ročník Jizerské 50 je závodem roku 2021
a sledovat jej bude celý svět
Fenomén české zimy, legendární Padesátka
v Jizerských horách, se zařadila mezi nej-
prestižnější závody běžeckého lyžování. Se-
riál Visma Ski Classics ji postavil po bok ve-
likánů jako je italská Marcialonga nebo
švédský Vasův běh. 

Růžové vyhlídky pro rok 2021 však rychle ode-
zněly s příchodem pandemie koronaviru.
„I přes úskalí, která pořadatelům COVID-19
přinesl vč. vládních restrikcí, se do poslední
chvíle pořádání závodu nevzdali. Nezastavila je
ani skutečnost, že v běžné podobě se závod ne-
uskuteční, což bylo dávno dopředu jasné,“ říká
smutně Richard Valoušek, tiskový mluvčí J50.

Přitom takový příval sněhu Jizerky nepama-
tují řadu let. Metrové závěje, teploty hluboko
pod bodem mrazu. „Uprostřed lednových dní
jsme se místo v Bedřichově ocitli v „mrazíkově“
vidění. Sněhobílá pohádka doprovázela i běž-
kaře, kteří v hojném počtu malou severočeskou
obec, domov Jizerské 50, navštěvovali, zkrátka
ideální podmínky pro pořádání velkolepého zá-
vodu,“ myslí si Valoušek.

Ovšem s blížícím se termínem závodu, který
je plánován na druhý únorový víkend, je vše ji-
nak. I přes vynikající sněhového podmínky ne-
ní podoba 54. ročníku ČEZ Jizerské 50 stále
známá. Po jednání organizačního týmu s Mi-

nisterstvem zdravotnictví České republiky je
jasné, že profesionální závodníci si to v pátek
rozdají ve sprintu a v neděli na hlavní padesáti-
kilometrové trase.

„Ale co hobíci? Ti, kteří z padesátky dělají to,
čím je – rodinným stříbrem českého sportu.
Výsledky jednání o podobě závodů pro hobby
sportovce bohužel nebyly v době vydání Jablo-
neckého měsíčníku (22. 1. 2021) známy. Před-
ložili jsme zástupcům ministerstva konkrétní
návrhy konání závodu s individuálními starty
v průběhu více závodních dní. Tento návrh byl
po schůzce zaslán na Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR také elektronicky a čekalo se na vyjádře-
ní jeho zástupců. Ti přímo na schůzce rovnou
zamítli variantu závodu v původně plánovaném
termínu během tří dnů i pro všechny hobby
běžce, a to za předpokladu testování či proka-

zování se negativním testem,“ informuje o jed-
nání na ministerstvu Valoušek.

Přípravy na akci přesto i dále naplno pokra-
čují. Organizátoři chtějí zajistit individuální zá-
vod tak, aby se na trasu legendární ČEZ
Jizerské 50 dostali všichni závodníci, kteří se na
54. ročník zaregistrovali. Na posouzení předlo-
žené podoby amatérského závodu s individuál-
ními starty si ministerstvo vzalo další čas na
posouzení. Termín rozhodnutí není přesně
známý.

„I tak můžete společně s námi lyžařům držet
palce a těšit se brzy společně do bílé stopy. O ví-
kendu 12. až 14. února fanděte alespoň profe-
sionálům, které může sledovat mezi vrcholky
Jizerských hor opět celý svět díky přímému
přenosu České televize na ČT sport,“ láká divá-
ky Richard Valoušek. (end, rv)

Magentová stopa vede nejkrásnějšími místy 
Pokud už vás nyní svrbí nohy, otřeli jste
prach ze svého zimního vybavení a běžky si
doma trpělivě připravujete na sezónu, vy-
razte do stopy Jizerské magistrály už nyní.
Hned za památníkem Expedice Peru 1970,
tedy jen pár desítek metrů od bedřichovské-
ho stadionu, totiž začíná nově vyznačená
Magentová stopa.

„Tu pro hobíky a milovníky běžeckého lyžování
připravil nový partner ČEZ Jizerské 50, společ-
nost T-Mobile. Po Magentové stopě můžete vy-
razit na nejkrásnější místa Jizerských hor.
Vyzkoušejte sedmnáctikilometrový okruh, kte-
rý kopíruje populární trať Night Light Maratho-
nu a první kilometry se veze po místech slavné
padesátky,“ vysvětluje Valoušek.

Je pouze na vás, zda vyrazíte bleskovou rych-
lostí, abyste se umístili mezi nejlepšími, nebo si
naordinujete pohodové tempo a budete se ko-
chat okolní přírodou. „Nasajte atmosféru slavné
Jizerské 50, vyzkoušejte si trať nočního marato-
nu v rámci seriálu SkiTour a hlavně, udělejte
něco pro své zdraví, vždyť pohyb na čerstvém
horském vzduchu je nyní to nejlepší, po čem
vaše tělo volá,“ vyzývá lyžaře hobíky tiskový
mluvčí J50.

Trať označená magentovými sloupky zavede
účastníky k památníků členů Expedice Peru
1970, na jejichž počest se slavná padesátka jez-
dí, vyveze je k několik století staré Šámalově
chatě, povede kolem Blatného rybníka přes
sklářskou osadu Kristiánov až ke známé občer-
stvovací stanici Hřebínek. Od ní se vydají zpět

na Novou louku a rychle do cílové stanice na
bedřichovském stadionu.

„Využít k tomu již brzy budete moci i novou
mobilní aplikaci, kterou pořadatelé Jizerské 50
ve spolupráci s T-Mobile nejen pro tento ročník
Jizerské 50 a SkiTour připravili,“ uzavírá Ri-
chard Valoušek. (end, rv)

Foto archiv J50

Foto archiv J50

Foto archiv J50
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Jizerská 50 padesátkrát jinak rozsvítí centrum
V únoru se v Jablonci odehraje druhý ročník
doprovodné akce Jizerská 50 padesátkrát ji-
nak, tentokrát s podtitulem Rozsvítíme Jab-
lonec.

Organizace Jablonec jinak a TJ Sokol Jablonec
nad Nisou budou pořádat druhý ročník dopro-
vodné kulturní akce k závodu Jizerská 50. Jede-
náct umělců společně s místními organizacemi
od 11. do 14. února rozsvítí Jablonec svými
instalacemi. „Každý umělec téma závodu Jizer-
ské 50 pojal po svém. Někdo se inspiroval jedi-
nečným místem Jizerských hor, kde závod pro-
bíhá, jiní nahlédli do historie závodu, nebo se
zaměřili na samotné závodníky a jejich prožit-
ky při běhu. Diváci budou mít možnost si na za-
čátku února individuálně instalace projít,“ říká
Anna Strnadová, dramaturgyně akce.

Umístění instalací najdou Jablonečané na
mapce, která bude ke stažení na webu www.ji-
zerska50jinak.cz, nebo si ji vyzvednout v okén-
ku La kavárny a sokolovny ve dnech 11.–13.
února. 

„Těšit se můžete na instalaci od výtvarnice
a ilustrátorky Zuzany Oipook, na světelnou so-
chu od Josefa Koblice nebo pouličního umělce
SAONa. Zapojí se i místní organizace. Své mís-
to v mapě bude mít Muzeum skla a bižuterie,
sokolovna, Klub Na Rampě nebo továrna GB
Beads,“ popisuje připravovanou venkovní svě-
telnou galerii Strnadová. 

Kvůli nejasné koronavirové situaci bude dal-
ší doprovodný program probíhat v online pro-
středí. „Některé body programu, jako malá di-
vadla pro děti nebo čtení z knihy Jizerská 50
s Davidem Vávrou a Markem Hilšerem, jsme

museli vynechat úplně. Pokud se vše podaří do-
mluvit, Kupé v sokolovně (v lese) s Ondřejem
Cihlářem a Petrem Prokopem proběhne online.
V jednání je Televize Naživo,“ upřesňuje změny
v programu další organizátorka Jitka Skalická.

Pořadatelé hledali způsob, jak celou akci ne-
zrušit a řešení našli. „Přesouvat vše do online
prostoru se nám nechtělo. Jsme toho názoru, že
lidé jsou v současné době z velkého množství
online produkcí unaveni. Světelné instalace ve
veřejném prostoru se ukázaly jako dobrá cesta.
Každý si je bude moci projít individuálně dle

mapy. Nikde není uvedený přesný čas začátku
prohlídky, nemělo by tedy docházet k většímu
shlukování osob,“ popisuje úvahy organizátor-
ského týmu Zuzana Slámová.

Rok 2021 nebude pro kulturu jednoduchý,
a proto pořadatelé akce Jizerská 50 padesátkrát
jinak hledali takový formát, aby se mohla ode-
hrát i v těchto složitých podmínkách. „Doufáme,
že rozsvícený Jablonec přinese nejen místním
alespoň trochu optimismu do tohoto náročného
roku,“ shrnuje další členka organizátorského
týmu Eliška Šídová. (as, end)

Ohlédnutí za sezonou atletů TJ Liaz
Loňská atletická sezona měla velmi zvláštní
podobu vzhledem k celkové situaci způsobe-
né pandemií COVID-19, i tak přinesla něko-
lik zajímavých výkonů a výsledků členů
Atletického oddílu (AO) TJ Liaz.

Halová sezona roku 2020 byla zahájena první
halovou středou 8. ledna a pokračovala dle
schválené termínové listiny. „V jablonecké hale
proběhlo celkem 22 závodů za účasti 5 141 zá-
vodníků, kteří absolvovali přes deset tisíc star-
tů. Podmínky k závodění využila řada závodní-
ků z celé republiky,“ říká předseda AO Liaz
Jablonec Dušan Molitoris. 

Nejkvalitnější akcí loňského roku byl 48. roč-
ník Jablonecké haly, na které startovala celá řa-
da závodníků z Evropy a českých reprezentan-
tů. „Sezona byla zakončena 7. března, kdy se
ještě konalo mistrovství České republiky vete-
ránů. Další připravovaná akce, kterou měla být
Velikonoční hala mládeže, byla na základě
usnesení vlády zrušena,“ lituje předčasného
konce halové sezony Molitoris.

Paradoxní je, že i přes jistá omezení patřila
halová sezona z pohledu úspěšnosti atletů Liaz
Jablonec mezi nejúspěšnější za posledních pět

let. „Na MČR získali celkem 18 medailí, z toho
sedm zlatých, pět stříbrných a šest bronzových
medailí. Finálové umístění vybojovalo 31 zá-
vodníků. V krajských soutěžích získalo titul
přeborníka Libereckého kraje 49 závodníků,“
provádí výčet úspěchů předseda. 

Po skončení halové sezony byla nařízením
vlády příprava na letní sezonu velmi omezena
a to trvalo prakticky do konce května, kdy bylo
možné začít normálně sportovat a závodit. Veš-
keré akce naplánované v květnu byly přesunuty
do dalších měsíců. „V prvních červnových dnech
jsme mohli zahájit letní sezonu. V Jablonci to zna-
menalo uspořádat 18 akcí za účasti 2 745 zá-
vodníků, kteří absolvovali 4 578 startů. Největší
akcí bylo uspořádání MČR mužů a žen do 22 let,
kde bylo na startu přes 400 závodníků,“ provádí
výčet závodů konaných v Jablonci Molitoris. Se-
zona byla zakončena MČR dorosteneckých druž-
stev 3. října v Kolíně, na kterém družstvo star-
ších žákyň vybojovalo stříbrnou medaili. 

V letní sezoně se podařilo vybojovat atletům
Liaz celkem 17 medailí z MČR, z toho čtyři zla-
té, sedm stříbrných a šest bronzových medailí.
Do finálových bojů zasáhlo 39 závodníků. Na
krajských přeborech to bylo vybojování 51 titu-

lů krajských přeborníků. V soutěžích družstev
skončily prvoligové týmy mužů a žen na třetím
místě. V mládežnických kategoriích si účast na
MČR družstev vybojovalo pět družstev, nejús-
pěšnější bylo družstvo starších žákyň, které
skončilo druhé. Dorostenecká družstva skonči-
la s minimální ztrátou na medaile čtvrtá.
Nejmladší žáci vybojovali bronz. „V roce 2020
dosáhli atleti historických úspěchů. Šestkrát
překonali české rekordy v kategoriích žen, do-
rostenek, juniorek a dorostenců. Dalším úspě-
chem je zisk dvou stříbrných medailí na MČR
v přespolním běhu. Po tomto krátkém hodnoce-
ní lze konstatovat, že atleti Liaz Jablonec se za-
řadili opět mezi nejlepší mládežnické oddíly
v republice,“ raduje se předseda.

Po skončení letní sezony nastalo další omezení
přípravy, která mohla po uzavření stadionu a haly
pokračovat pouze v lesním areálu. „Museli jsme
zrušit mezinárodní halové utkání plánované na
28. listopadu a také Pomerančový mítink mláde-
že, mezikrajové utkání mladšího žactva a všech-
ny lednové akce včetně mezinárodního mítinku
Jablonecká hala 2021. Věříme, že alespoň část
halové sezony v letošním roce stihneme,“ doufá
v lepší zítřky Dušan Molitoris. (end, dm)

Foto 3 x Václav Novotný

Foto Anna Benháková
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■ Z knihovny 
Petr Dvořáček: 
Kostely
Kostely stojí téměř v každé ob-
ci, dominují náměstím i pano-
ramatům měst. Jsou nejen mís-
tem duchovního spočinutí, ale
i kulturním pokladem. Publika-
ce z nakladatelství Grada velmi
podrobně seznamuje s historií
a uměleckými hodnotami se-
dmdesáti nejkrásnějších staveb
v Čechách a na Moravě. 

Začíst se či si knihu jen pro-
listovat lze po zrušení vládních
pandemických opatřeních ve
studovně v přízemí Městské
knihovny Jablonec nad Nisou.

■ Kniha roku 
počtvrté
Do 15. února mohou autoři nebo
nakladatelé nominovat publi-
kace do čtvrtého ročníku tra-
diční soutěže Kniha roku Libe-
reckého kraje. 

Do soutěže se mohou přihlá-
sit autoři nebo vydavatelé, je-
jichž kniha se svým obsahem
významně týká Libereckého
kraje, jeho občanů a jejich díla,
území nebo jeho dílčích částí,
tradic, příběhů, historie a vý-
robků.

„Budu moc ráda, když se se
svými knihami zúčastní nakla-
datelé, obce i nejrůznější orga-
nizace a spolky. O mnoha zají-
mavých knihách by se třeba
běžní čtenáři ani nedozvěděli
a my s jejich propagací rádi po-
můžeme. I k tomu tato soutěž
slouží,“ uvedla Květa Vinkláto-
vá, náměstkyně pro kulturu,
památkovou péči a cestovní
ruch Libereckého kraje.

Zaslané přihlášky následně
zhodnotí sedmičlenná odborná
komise, v níž zasednou zástup-
ci odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje,
ředitelka Krajské vědecké kni-
hovny v Liberci, odborník v ob-
lasti nakladatelské činnosti,
knižního obchodu a v oblasti
grafického zpracování knih.

Předání cen se zpravidla ko-
ná u příležitosti Světového dne
knihy a autorských práv, zpra-
vidla 23. dubna, zpravidla
v Krajské vědecké knihovně
v Liberci; pokud to podmínky
dovolí, bude tomu tak i tento-
krát.

Veškeré informace o soutěži
jsou na webových stránkách
Krajského úřadu Libereckého
kraje https://kultura.kraj-lbc.cz
/kniha-roku.

Lyžování máte ve vínku?
Myslím, že ano, i když jsem se nenarodil na horách.
Tatínek po válce dostal práci v Jablonci, pracoval v au-
tomobilové dopravě a byl spoluzakladatelem místního
ČSAD. Mně tehdy bylo šest let a pořídil mi u Josefa
Noska první saně a lyže. Zejména lyže si mě podmani-
ly. Od malička jsme s tátou, bratrem a kamarády jezdi-
li v Břízkách za Háskovými vilami. Byl to krásný otev-
řený prostor se skokanským můstkem, na kterém jsme
také skákali. Nechodili jsme do žádného oddílu, přesto
jsme lyžovali rádi a prakticky denně.

Kdy jste se začal více věnovat lyžování?
Ještě před vojnou. Kamarád mě přivedl do oddílu Spar-
tak Smržovka, kde jsem vyzkoušel své první závody
a zapojil se do činnosti klubu, pomáhali jsme s úpra-
vami sjezdovek, při závodech jsem byl mimo jiné tech-
nik nebo brankový rozhodčí. 

Kde se tehdy lyžovalo?
Jezdilo se na Bukové hoře, na svazích za sklárnou na
Smržovce, v Desné na Křížku, na Koutovce v Janově – na
místě, kde je dnes bobová dráha. Když se v roce 1962
začal budovat Špičák, chodili jsme na brigádu a pomá-
hali stavět první sjezdovku s vlekem. Do té doby jsme
museli svahy udupávat a lyže se do kopce nosily. Když
se v roce 1965 Špičák rozjel, přešli jsme na popud
Zdeňka Vokatého do TJ Bižuterie, kde jsem dodnes.

Co jste dělal v novém oddíle?
Pomáhal jsem při úpravách tratí, při závodech jsem byl
technik nebo brankový rozhodčí. V té době se začal bu-
dovat Severák a pomáhali jsme stejně jako v minulosti
na Špičáku. Také mi dorostly děti, dcera Renata a syn
Libor, vedl jsem je k lyžování a díky nim se zapojil do
závodního týmu mladších žáků, jehož jsem byl vedou-
cí. Trénovali jsme a jezdili po závodech.

Kdy jste začal učit lyžování?
V letech 1974–1975 zahájila provoz lyžařská školka.
Když začínala, neměl jsem tolik času, jezdil jsem s od-
dílem a chodil do práce. Dovolené bylo málo a mimo to
jsme museli mít 100 brigádnických hodin, abychom
mohli mít volné permanentky. Občas jsem se tam jel
dívat. Bylo tam pár dětí, kterým se věnovali manželé

Kalinovi, Zdeněk Vokatý, Jarda Smutný, Zdeněk Šábrt
a Pavel Linka. Viděl jsem, jak jsou děti v lyžařské škol-
ce nadšené. Mé děti odrostly, opustil jsem tým a zapo-
jil se do lyžařské školičky. Letos je to 44 let. V té době
také začínala výuka veřejného lyžování, kterou zaklá-
dala Jitka Pirohtová, dcera trenéra Slávka Hanuše. Jitce
jsem s tím také pomáhal.

Jaký byl zájem v začátcích školky?
Zájem byl, ale ne takový, jaký je dnes. V začátcích jsme
učili deset – dvacet dětí. Později se zájem zvýšil a děti
na Severák vozily autobusy z Jablonce, neboť ne každý
v té době měl auto. Nejprve probíhal kurz pouze v so-
botu, ale zájem se zvyšoval a školička musela rozšířit
nabídku i na neděli a také počet instruktorů se zvýšil.
Jsem rád, že se stejnou cestou jako já vydal i můj syn.
V současnosti je o školičku enormní zájem, kapacita je
ovšem omezená. Kromě lyžování učíme děti i na snow-
boardu. Bohužel letošní vládní opatření nám zatím pro-

voz školičky zamezila. Přesto věřím, že lyžařská školka
existovat nepřestane. Pokud se rodiče rozhodnou nám
děti svěřit, nebo se sami do školy přihlásí, rádi je v ly-
žařské škole Ski Arény Jizerky na Severáku v Hrabě-
ticích naučíme lyžovat. Mohu slíbit za sebe a všechny
instruktory, že při výuce bude o všechny vzorně posta-
ráno jak po psychické, tak po odborné stránce.

Máte spočítáno, kolik lidí a dětí jste naučil lyžovat?
Přesně ne, ale za těch 44 let jsou to tisíce. Kromě dětí
v lyžařské školce, jsou to i děti a dospělí v denních ly-
žařských kurzech, ve kterých jako instruktor působím.
Počty dětí, které prošly lyžařskou školičkou, jdou do
desetitisíců. Baví mě to, lyžování mi přináší radost.
Pokud zdraví dovolí, budu stále rád lyžařským instruk-
torem. Z legrace říkám – do stovky, a pak budu kole-
gům nosit svačiny.

Slavíte 80. narozeniny, jste velmi vitální, jak to děláte?
Jsem stále aktivní. Kamarád má stavební firmu, staví
domy na klíč a já mu pomáhám. Dělám, co je třeba.
Kromě toho rád jezdím na kole, máme takové důchod-
covské výletování s partou fajn lidí z Benátek nad
Jizerou a Čelákovic. Samozřejmě lyžuji, nejen v rámci
lektorských kurzů, ve kterých toho spíše více nacou-
vám než nalyžuji. Proto na konci sezony rádi jezdíme
i do Alp, ať rakouských či italských. Uvidíme, jak a zda
vůbec si letos zalyžujeme. Zima je po dlouhé době
krásná, ale zdraví je přednější.

Jiří Endler

Jindřich Jarouš
Lyžování mi přináší radost

■ Osobnost Jablonecka 

Jindřich Jarouš se narodil 15. 2. 1941 v Bakově nad Jizerou. V Jablonci žije od roku 1946,
chodil na ZŠ Šumava a následně se vyučil strojním zámečníkem ve Vastroj Varnsdorf.
Pracoval ve vývojové dílně firmy Plastimat, poté ve Výzkumném ústavu Bižuterie, od roku 1965
jako mistr kovovýroby v přidružené výrobě TJ Bižuterie a Liaz a po revoluci až do roku 2001
v Nisasportu. Je členem lyžařského oddílu TJ Bižuterie a 44 let instruktorem lyžování.

Foto Libor Jarouš

Jindřich Jarouš se synem Liborem
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Věříme, že se diváci do kin brzy vrátí
V minulém roce zažila jablonecká kina je-
den z nejtěžších roků vůbec. Do roku 2020
vstoupila, jako všechna kina, s pozitivní ná-
ladou a elánem, který zanechal předešlý rok
2019. Ten byl kinařsky jedním z nejúspěšněj-
ších vůbec. Tržby, návštěvnost a počet sním-
ků, které diváci chtěli vidět, byl tak veliký, že
se o tom kinům ani nesnilo. Na strmý covi-
dový pád nebyl nikdo připraven.

Ačkoliv už na počátku roku 2020 mnoho z nás
informace o novém viru šířícím se po světě sle-
dovala, všichni jsme tak trochu doufali, že
k nejhoršímu nedojde. Hned v únoru do našich
kin vtrhl dokument, který se i přes velká oče-
kávání stal doslova kasovním trhákem. V síti –
dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka
přitáhl svým neotřelým tématem do kina jak
dospělé diváky, tak především školy a pedago-
gy. „Jsme rádi, že se nám alespoň do první vel-
ké uzavírky kin povedlo poptávku po tomto do-
kumentu uspokojit. Abychom našim divákům
kina i přes jejich zavření stále připomínali, při-
pojili jsme se k online projekcím filmů pořá-
dané Asociací provozovatelů kin Vaše kino.
V rámci těchto projekcí se uvedlo mnoho zají-
mavých snímků a diváci nás koupí vstupenek
nadále podporovali jak finančně, tak především

psychicky. Ve stejné době jsme také spustili pro-
dej Donátorských vstupenek. Všem donátorům
za jejich zakoupené vstupenky moc děkujeme,“
rekapituluje vedoucí kin Adam Kocián.

Květen byl pak ve znamení znovuotevření kin
a pro diváky se začala chystat především sezo-
na letního kina. Zážitek z filmu na čerstvém
vzduchu se stal atraktivnější než kdy jindy.
„Tradiční zahajovací projekce nemohla kvůli
vládním opatřením proběhnout jako obvykle,
ale i tak diváci neváhali do letního kina zavítat.
V letní sezoně se pak ukázalo, že česká kine-
matografie kinařské léto zachránila. Diváci nej-

více navštívili snímky 3Bobule, Havel a Šarla-
tán,“ doplňuje Adam Kocián.

Během července se také jablonecká kina při-
pojila k celorepublikové podpoře Mezinárod-
ního filmového festivalu Karlovy Vary a pod
hlavičkou festivalu uskutečnila v Jablonci pře-
hlídku Tady Vary. Nabídla tak místním divá-
kům snímky, které by jinak bylo možné vidět
pouze na festivalu ve Varech.

S koncem prázdnin se začalo schylovat k dal-
šímu zavření kultury a kina se pro diváky opět
od 12. 10. 2020 uzavřela. „Je potřeba, abychom
byli opatrní a nepodléhali náhlým rozhodnu-
tím, a tím zhatili všechny snahy o pokoření této
pandemie. Jablonecká kina tady pro své diváky
jsou a až bude možné otevřít, budeme připra-
veni a budeme se na své diváky těšit. Snad jim
i budeme moci nabídnout filmy, které se teď
musely přesunout na online platformy a diváci
pak budou mít možnost je opět vidět na velkém
plátně s kvalitním zvukem,“ říká Adam Kocián.
Při pohledu na prázdné sedačky ve zhasnutém
sále dodává: „Tak moc by si kina přála, aby se
do nich diváci co nejdříve mohli vrátit, ale mu-
sí počkat. Všem, co nám držíte palce a podporu-
jete nás, moc děkujeme. Bez vás to v těch ki-
nech prostě není ono!“

(agk, rsch)

Kultura je v nejistotě, naděje zůstává
Koncerty, plesy, představení, ale i městské
slavnosti a další kulturní akce se kvůli pan-
demii ocitly ve zcela zoufalé situaci. Po ná-
ročném loňském roce pořadatelé zůstávají
i letos v nejistotě. Přesto věří, že letošní rok
přinese dobré zprávy.

„Od června, kdy už bylo možné kulturní akce
pro veřejnost pořádat v exteriérech, jsme chtěli
veřejnosti nabídnout program, který by zaujal
různé cílové skupiny,“ říká dramaturg akcí
v Eurocentru Jan Ocilka. „Mít k dispozici
vzdušný amfiteátr, kde jsme mohli většinu akcí
uskutečnit, přímo uprostřed historického cent-
ra města se ukázalo jako ohromná výhoda.“ 

Zde návštěvníci od půlky června mohli zhléd-
nout vystoupení bluegrassové skupiny Modro-
tisk, alternativních Už jsme doma, písničkář-
ského matadora Vladimíra Merty či mladého
buskera Jakuba Ondry, koncert houslisty Jana
Hrubého a jeho kapely, popovou Slzu nebo
swingový Orchestr Rudy Janovského. V červen-
ci a srpnu na program navázal čtrnáctý ročník
Jabloneckého kulturního léta s vystoupeními
souborů Bran, Galiani Gypsy Jazz, Korjen, Pi-
rates of the Pubs, Průdušky a BG Bazar, Docu-
ku, s divadelním představením a otevřenou
loutkovou scénou Waxwing Theatre a se Slam
Poetry Show. „O prázdninách jsme také realizo-

vali sólový recitál bubeníka Miloše Meiera a na
začátku září nedělní odpolední vystoupení ta-
nečního orchestru Bohemia Universal Band,“
doplňuje Ocilka. 

Z větších akcí se podařilo ještě uspořádat ve-
letrh cestovního ruchu Euroregion Tour, pro-
dejní výstavu skla a bižuterie Křehká krása
a Jablonecké podzimní slavnosti s dvoudenním
kulturním programem a vystoupením Anny K.
na Letní scéně Eurocentra. Některé akce se
však bohužel neuskutečnily, a to i přes snahu
organizátorů nebo posun termínů, jako napří-
klad Velikonoční slavnosti, Muzejní noc nebo
Víkend křišťálového údolí.

V roce 2021 začala fungovat nová příspěvko-
vá organizace zřízená městem – Kultura Jablo-
nec. Akce, které byly organizovány pod hlavič-

kou Eurocentra a Jabloneckého kulturního
a informačního centra, tak nově zaštítí právě ta-
to společnost. „Všichni bychom si přáli, aby slo-
vo kultura bylo znovu živé a nezůstalo jen na
papíře nebo online. V letošním roce mají opět
největší šanci programy pod širým nebem.
Připravujeme varianty konání akcí dle limitu
počtu návštěvníků. Pokud se situace bude dob-
ře vyvíjet, počítáme s prvními akcemi na jaře.
Přednostně pod širým nebem stejně jako loni.
Velikonoční slavnosti se ale budou muset ještě
bohužel obejít bez tradičních vystoupení,“ říká
k nejbližším plánům Petr Vobořil, ředitel p. o.
Kultura Jablonec. 

„Zimní výstavu Vítězové bílé stopy v návaz-
nosti na legendární běžkařský závod Jizerská
padesátka otevřeme okamžitě, jak nám to pra-
vidla umožní. Loni se s velkým ohlasem setkala
výstava české krajinomalby Má vlast v kostele
svaté Anny a Domě Scheybalových. Návštěvnost
byla plynulá, rozložená do několika měsíců,
a tak nebylo těžké splnit hygienické požadavky.
Podobný koncept bychom rádi lidem nabídli
i letos. Na letní sezonu plánujeme výstavu ob-
razů k výročí zakladatele Spolku výtvarných
umělců Mánes,“ informuje Petr Vobořil. 

„Důležité je zdraví nás všech. To ostatní bude
následovat. Co se kulturních programů letos tý-
če, budeme reagovat na aktuální situaci a ná-
vštěvníky o nich informovat hlavně na webu
a sociálních sítích,“ uzavírá Vobořil. (rsch)

Foto Petr Zbranek

Amfiteátr v centru Jablonce nabídl kulturní program po celé léto, foto Ivana Mošnová

Kapela Docuku na Letní scéně Eurocentra, 
foto Ivana Mošnová

Špálův obraz si na výstavě Má vlast prohlédl 
i náměstek hejtmana Petr Tulpa, foto Petr Zbranek
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Příběh bezdomovce s dobrým koncem
Mezi lidmi existuje zažitá představa, že bez-
domovectví je status, ve kterém postižení
zoufale čekají na pomoc okolí, aby se mohli
vrátit do „normální“ společnosti. Faktem ale
je, že pro většinu bezdomovců je volnost
a svoboda důležitější než teplo a pravidelné
jídlo. Žijí na ulici, protože to tak chtějí. A vel-
kou roli bohužel hraje i závislost na alkoholu
a neschopnost dodržovat základní pravidla
nastavená v sociálním bydlení. 

„V Jablonci máme velmi kvalitní a funkční sys-
tém terénních pracovníků, díky němuž přesně
víme o každém bezdomovci. Je jim pravidelně
nabízeno jídlo, teplé oblečení, azylové ubytová-
ní. Je ale třeba přijmout fakt, že je skupina lidí,
kteří o tuhle pomoc zkrátka nestojí. Pokud však
sami projeví alespoň minimální vůli, dokáže-
me jim účinně pomoci,“ uvádí náměstek pri-
mátora pro sociální oblast David Mánek.

Příběh Petra Pomalého (jeho skutečné jméno
jsme v tomto článku změnili) je jeden z těch
s dobrým koncem. 

Před třemi lety se jednoho dne pan Pomalý po-
sadil na lavičku u remíze na Pražské ulici a roz-
hodl se zde „bydlet“. Z kontejnerů v okolí po-
stupně snášel a kolem sebe hromadil odpadky.
Kolem denně chodili lidé vystupující z autobu-
su a na úřad i městskou policii začaly přicházet
stížnosti. Snaha dostat ho odtud pryč a místo
zkultivovat skončila odstraněním „jeho“ lavič-
ky. Problém tím ale vyřešen nebyl, Petr Pomalý
záhy přesídlil na jinou „adresu“ v centru města
a na sociální odbor dál přicházely stížnosti
a dotazy, proč mu město není schopno pomoct.
Vedoucí oddělení sociální péče Lucie Stráda-
lová potvrzuje dokonalý přehled: „Terénním
a sociálním pracovníkům byl samozřejmě dob-
ře znám jeho příběh a životní situace: kvůli al-
koholu a dluhům přišel o dům, kde bydlel se
svojí starou tetou. On skončil na ulici, teta ales-
poň na ubytovně. Přestože kvůli obavám z jeho
chování nechtěla, aby věděl, kde bydlí, jako je-
diná příbuzná ho ze svého důchodu dál podpo-
rovala, nosila mu jídlo, cigarety. To samé dělali

i cizí lidé, a tak společně v dobré víře oddalova-
li moment, kdy na něj dolehne krize, která ho
donutí přijmout pomoc sociálních pracovníků.“
Bylo čím dál víc zřejmé, že agresivitu a ne-
schopnost vidět svoji situaci reálně způsobuje
jeho psychiatrická diagnóza. Ta se mj. projevo-
vala až patologickou nečinností, a protože pou-
hé sezení na lavičce není přestupkem, situace
tak dlouho vypadala neřešitelně. 

Zvrat přišel v okamžiku, kdy se město poku-
silo z místa, kde Petr Pomalý pobýval, odstranit
odpadky, které on považoval za svůj majetek.
Zlost, kterou to v něm vyvolalo, si vybil na něko-
lika náhodných kolemjdoucích, a to způsobilo
rychlý sled událostí. Na místo se sjela městská
i státní policie, pracovníci sociálního odboru,
záchranná služba, terénní pracovníci azylového
domu Naděje a pracovníci organizace FOKUS,
zaměřené na resocializaci duševně nemocných. 

Týž den se Petrovi Pomalému dostalo odbor-
né pomoci na psychiatrii v Liberci a poté v lé-

čebně v Kosmonosech. „Tam za ním jezdili ko-
munikovat pracovníci FOKUSu, získali jeho
důvěru a přesvědčili ho, aby se nastěhoval do
bytu projektu podporovaného bydlení. Bylo ta-
ké potřeba obnovit mu občanský průkaz, aby
dosáhl na podporu v hmotné nouzi. Tomu se
ale postavila do cesty jeho nepřekonatelná ne-
ochota vkročit do budovy úřadu, a tak focení
a podpisy musely probíhat venku,“ popisuje
další vývoj vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Martina Rosenbergová. Ochota
úředníků a sociálních pracovníků jít od začát-
ku daleko za rámec svých povinností rozhodla
o tom, že příběh pana Pomalého vzal dobrý ko-
nec. I po letech stále bydlí v bytě, kam za ním
pravidelně dochází pracovníci FOKUSu dohlí-
žející na jeho medikaci, stravování a základní
návyky. Popřejme tedy panu Pomalému hodně
zdaru a ostatním lidem bez domova naději v je-
jich dobrý konec příběhu.

(vr)

Horké židle v nouzovém stavu zatím nejsou
Předpovědi počasí hlásí sněžení, pokles tep-
lot a noční mrazy. To se nejvíce dotklo lidí
bez domova, kterých je v Jablonci kolem tří
set. V minulých letech nabízel azylový dům
tzv. horké židle. Letos je však kvůli pande-
mii koronaviru hodně věcí jinak. 

„V minulých letech jsme řešili zimu a mrazy
tím, že jsme nabídli horké židle, v terénu máme
k dispozici iglú. Nyní nám k běžné práci stále
přibývají vládní opatření a nařízení, zvýšená
hygiena, kontroly nošení ochranných prostřed-
ků, zařizujeme testy pro ty, kdo se necítí zdrávi,
regulujeme množství lidí uvnitř azylového do-
mu,“ říká oblastní ředitelka Naděje Milena Havr-
dová a dodává: „V azylovém domě běží všechny

čtyři služby pro lidi bez domova, počet lidí v nízko-
prahovém denním centru snižujeme na menší
skupiny a snažíme se posilovat terénní službu
s výdejem materiální a potravinové pomoci.“

V domě Za Plynárnou zřídili dvě karanténní
místnosti s vlastním sociálním zařízením a ku-
chyňkou, kam přijímají nové lidi přímo z ulice.
„Ty pak posíláme na testy, ty s negativním vý-
sledkem pak stěhujeme k ostatním obyvatelům
azylového domu, abychom uvolnili tzv. karan-
ténu, která čeká na další nové klienty,“ popisu-
je Havrdová.

Noclehárna v azylovém domě funguje podle
slov ředitelky v režimu 24/7. „To znamená, že
klienti zůstávají i přes den uvnitř a neopouštějí
zbytečně zařízení,“ sděluje s tím, že horké žid-
le se po dobu nouzového stavu zatím nabízet
nebudou. Důvodem je i to, že je stále volná ka-
pacita volných míst noclehárny a azylového do-
mu, podmínkou ale zůstává, že klient musí pro-
jít přes karanténní místnost, kde mu mezitím
bude udělán test na COVID-19. Klienty s pozi-
tivním testem odváží do Zeyerovy ulice v Li-
berci, kde v podzimní vlně vzniklo zařízení pro
pozitivní osoby bez domova.

V terénu má Naděje k dispozici pět iglú, ale
podle Havrdové je větší zájem o spacáky a kari-
matky. „Ty jsme v dostatečném množství koupi-
li před začátkem zimy. Jsou proti iglou lehčí,
snadněji se s nimi manipuluje a v přírodě ne-

jsou tak viditelné,“ uzavírá Milena Havrdová.
Statutární město Jablonec nad Nisou řeší bez-
domovectví v úzké spolupráci s organizací
Naděje, která je poskytovatelem sociálních slu-
žeb a snaží se v rámci sociální práce lidem bez
domova pomoci. V Jablonci zajištuje terénní
program pro osoby bez přístřeší a pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, nízkoprahové
denní centrum, noclehárnu a azylový dům pro
muže a ženy. „Město jejich činnost každoročně
finančně podporuje v rámci dotačního programu
na podporu registrovaných sociálních služeb,
v roce 2020 to bylo 1,6 mil. korun. Aktuálně
v Jablonci nad Nisou evidujeme zhruba 300 osob
bez přístřeší,“ konstatuje náměstek primátora
pro oblast humanitní David Mánek. (jn)

Sociální služby patří do ranku náměstka humanitního odboru Davida Mánka, který napomáhá v součinnosti 
s příslušnými pracovníky jejich situaci řešit. Na snímku v hovoru s jedním z bezdomovců. Foto archiv MMJN

Foto archiv Naděje Foto archiv Naděje
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■ Ohlédnutí
Radovat se z maličkostí
„Pesimista vidí obtíž při každé pří-
ležitosti. Optimista vidí příležitost
při každé obtíži.“ Winston Chur-
chill. 

Po vzoru tohoto citátu se může-
me denně rozhodovat, zda uvidí-
me sklenici poloplnou nebo polo-
prázdnou. Vždy je lepší se radovat
z věcí, které jsou, než lamentovat
nad tím, co není. Drobné radosti si
dělají i dobrovolníci, respektive
dobrovolnice z řad seniorů a svou
radost pak předávají dál. Většina
dam, která loni šila tolik potřebné
roušky, se znovu zapojila do dal-
ších tvořivých dílniček. Důkazem
na přelomu roku byla vánoční vý-
zdoba spolkového domu a také
zdobení vánočního stromu v jablo-
necké nemocnici v prostoru před
kaplí. V lednu se už kompletovala
výzdoba jarní, byť je zcela logické,
že na jaro si ještě chvíli počkáme.
Ovšem, kdo je připravený, nemůže
být zaskočený. Za normálních
okolností by se tvořivé dílničky ko-
naly ve spolkovém domě, během
pandemie bylo potřeba najít jinou
formu. Stačilo nachystat materiál,
tedy látky, papíry, výplně, nůžky,
lepidla, drátky a mnoho dalšího
a vše rozvést mezi zájemce, resp.
zájemkyně, kterých naštěstí bylo
dost. Během relativně krátké doby
se do terénu vyrazilo znovu, to už
pro hotové výrobky. Na jaro se te-
dy můžeme těšit i díky nachystané
jarní dekoraci. Spolkový dům,
a dle možností také kluby seniorů,
budou letos zdobit krokusy z filcu,
papírové narcisky i rozkvetlé vět-
vičky. Brzy jsou v plánu dílničky
další, tentokrát s velikonoční te-
matikou. Zapojit se může každý,
kdo má chuť a náladu, stačí zavolat
do kanceláře volnočasových akti-
vit na telefonní číslo 728 616 492.

(va)

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

Nikdo nikdy není sám
Současná situace je bezesporu ná-
ročná úplně pro všechny, o to víc
pro ohrožené skupiny, kam patří
i senioři. Změna životního rytmu
se pak logicky dotýká i jejich nej-
bližších, tedy rodinných příslušní-
ků a pečujících. I u zdravého je-
dince, který je soběstačný, má
dobré zázemí a fungující vztahy
s rodinou, přáteli a sousedy, se
mohou objevit pocity vnitřního
neklidu a nejistoty. Mnohá součas-
ná vládní nařízení vedou k odlou-
čení ve smyslu odloučení od vrs-
tevníků, od nejbližších, od svých
zájmů i míst, kde se člověk cítí
dobře a bezpečně. Ruku v ruce
s tím pak souvisí osamělost, úz-
kosti, obavy o sebe a ostatní, zma-
tek, ztráta jistot apod. Běžná laická

podpora ve smyslu „zvládneme to,
bude lépe“ už poněkud ztrácí na
síle, nadějná změna k lepšímu se
vyhlíží jen velmi obtížně. Od za-
čátku pandemie se ukazuje, jak
jsou pro nás všechny, tedy pro na-
ši společnost, důležité mnohé pro-
fese, tedy i takzvané pomáhající
profese, včetně dobrovolníků. Díky
vzájemné solidaritě se nemůže
stát, že by člověk zůstal na své pro-
blémy sám. 

Obrátit se na pomoc je přitom
tak jednoduché, stačí například
vytočit profesionální linky po-
moci: 

800 157 157 – linka důvěry
Senior telefon, kterou provozuje
organizace Život90. Jedná se
o bezplatnou, anonymní a odbor-
nou linku důvěry, která funguje
nonstop 24 hodin denně 7 dní
v týdnu.

800 200 007 – linka seniorů
společnosti Elpida je bezplatná
a anonymní telefonická krizová
pomoc pro seniory, pečující o se-
niory a osoby v krizi. K dispozici je
denně od 8.00 do 20.00 hodin.

800 915 915 – bezplatná pora-
denská linka pro pečující. Za pro-
jektem Pečuj doma stojí Diakonie
Českobratrské církve evangelické.
Linka je k dispozici od pondělí do
neděle vždy od 9.00 do 20.00 ho-
din. 

601 386 447 – v Jablonci nad
Nisou skvěle funguje Český červe-
ný kříž, který zajišťuje pomoc oso-
bám starším, osamělým a chronic-
ky nemocným. Dispečink pomoci
je k dispozici od pondělí do čtvrtka
od 9.00 do 15.00 hodin. 

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Únorové 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

4 x tvořivá dílnička, foto CSS

Senior telefon, foto Život90

ČČK Jablonec nad Nisou, foto ČČK Jablonec nad Nisou
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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.

5. února 1921, 35, strana 1, 2, 3, 4, R, V
Praha. Čeští poslanci a senátoři se rozhodli,
že si zvýší své diety na 5 000 K měsíčně.

Jablonec. Grémium exportérů se na své schůzi
zabývalo neuvěřitelným návrhem na konjunk-
turní daň, která je vážnou hrozbou našemu
průmyslu.

Paříž. Hrob neznámého vojína – kolébka ne-
návisti. 28. ledna zakryla těžká bazaltová deska
hrob neznámého francouzského vojína pod tri-
umfálním obloukem na Champs Elysee. Tělo
pochází z krví zbroceného bojiště u Verdunu
a bylo vybráno losováním. Rakev ozdobená kří-
žem čestné legie byla uložena do země pod Ví-
tězným obloukem proto, aby vdovy a sirotkové
měli místo, kde mohou vzpomínat na padlé hr-
diny. Pařížský prefekt nařídil, aby každý týden
jedna třída z pařížských škol položila na hrob
kytici květů z pařížských zahrad s nevyslove-
nou myšlenkou – nikdy nezapomeneme.

Jablonec. Sčítání lidu. Věnujte pozornost rub-
rikám 11 – mateřská řeč – národnost a 10 – státní
příslušnost. Ti Němci, kteří mají českou matku,
mohou klidně vyplnit národnost jako německá,
pokud se cítí jako Němci, žijí a chovají se jako
Němci. U smíšených manželství má německý
partner napsat národnost německá, i kdyby byl
přemlouván. Děti nad 14 let mohou svou ná-
rodnost určit sami. Ve sporných případech je roz-
hodující národnost matky.

7. února 1921, 37, strana 4, 8, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. Především
upozorňujeme, že opoždění návštěvníci mohou
být vpuštěni do hlediště až po odehrání první-
ho aktu! Naplatí žádné výjimky – uvaděčky to
vědí! Dnes naposledy se hraje komedie Morál-
ka. Zítra se opakuje opera Mrtvé oči. Ve středu
uvedeme humoristickou operetu Stará Vídeň.
Ve čtvrtek se hraje Dům u tří děvčátek, v pátek
japonská opera Mikádo, která měla všude sen-
zační úspěch. Opakuje se v neděli odpoledne
a večer. Další neděli uvidíme veselohru Mada-
me Boccaccio. Ovšem pozor! Hra není vhodná
pro mládež do 16 let!

Inzerát. Jablonec. Německý sportovní klub zve
všechny občany na maškarní ples, který se ko-
ná v sálech hotelu Geling na motto Masopust
v říši sportu. Vstupné: 13 K včetně daně ze zá-
bavy. Odznak stojí pět korun.

12. února 1921, 42, strana 12, V
Inzerát. Mistrovství Němců v Čechách v jízdě
na saních se bude konat dne 13. 2. od 9 do 5 ho-
din odpoledne na Černé Studnici. Dospělí divá-
ci platí jednu korunu, děti polovic.

14. února 1921, 44, strana 4, 5, V
Výsledky Mistrovství v jízdě na saních na
Černé Studnici na dráze 3 100 metrů: 1. místo
– Edy Witwar, Jablonec 9 min. 45 a 5/8 vteřiny,
2. Alois Hendrych, Tanvald, 3. Artur Kober, Smr-
žovka. Dámy (na kratší trati): 1. místo: Aurélie
Strinzelová, Tanvald, 3 min. 42 vteřin, 2. Her-
mine Tischerová, Tanvald, 3. Hilde Soukupová,
Jablonec. Čestný výbor: Adolf Bengler, továrník
Franz Brosche, továrník Josef Ertel.

Kino Fortuna promítá napínavé drama s Hil-
dou Wolnerovou Osud si s námi hraje.

16. února 1921, 46, strana 1, 2, R ,V
Krkonoše. Nehoda na Sněžce. Právník Dr. Block
a okresní soudce Lesk, oba z Trutnova, přeno-
covali na Luční boudě a v neděli ráno v 9 hodin
se vydali na výlet na Sněžku. Bylo krásné poča-
sí a bezvětří. Na Jubilejní cestě ale pan Block
uklouzl a sklouzl asi o 150 metrů níž do Mel-
zerova dolu. Pan soudce přivolal boudaře Mit-
löhnera z Obří boudy, který se spojil s ředite-
lem observatoře na Sněžce. Pomocí cepínu, lan
a nosítek dostali zraněného, který byl v bezvě-
domí a ležel asi dvě hodiny na sněhu, na Sněž-
ku. Jeho zranění není dosud lékařsky diagnos-
tikováno.

Paříž. Ministr zahraničí Beneš obdržel od mi-
nisterského předsedy Brianda Velký kříž čestné
legie.

17. února 1921, 47, strana 1, 2, 4, 5, R, V
Praha. TGM nemocen. Po několika dnech panu
prezidentovi teplota klesla, nyní má v horečku
39 °C, která souvisí s infekční povahou nemoci.
Profesor Sylaba, Dr. Adolf Meixner.

Jablonec. Velká schůze živnostníků se sešla
kvůli zvýšení cen elektrického proudu a plynu.
Zúčastnilo se asi 500 osob, schůzi řídil Max Wo-
perschalek. Pan Kamil Nitsche z městského úřa-
du promluvil o příčinách, které vidí ve zvýšení
platů zaměstnanců a dělníků. Ti se odvolávají
na to, že Jablonec je nejdražší město v sever-
ních Čechách. Plat ředitele plynárny je 7 500 K,
má však ještě prémie z odbytu, jinak by i on do-
stal přidáno. O platu ředitele elektrárny Rei-
nera sdělil radní Josef Noswitz, že Reiner bere
z obratu prémie ve výši 1 % a z instalačního
úseku 2 %. Za rok 1918 až 1919 činil jeho pří-
jem 30 698 K, o rok později 85 537 K, z čehož si
sám platí daň ze mzdy, kdežto za úředníky pla-
tí podnik. Radní Hamburger doporučuje oběma
podnikům šetrnost a plat pana Reinera považu-
je za kompromitující. V usnesení se upozorňu-
je, že se zvýšené ceny energií promítnou do cen
jabloneckého zboží, které tak ztratí konkuren-
ceschopnost.

Praha. Pankrác. Uvězněným komunistům byl
povolen tělocvik. Budou nacvičovat na letošní
dělnickou olympiádu, píše Rudé právo.

Kontaktní tanec. List Corriere uveřejnil rozho-
vor s nejmenovaným tanečním mistrem: hlav-
ním znakem moderních tanců je vzájemné otí-
rání. Mistr musí mít každých 20 dní nový frak
a vestu – látka na určitých místech to prostě ne-
vydrží. Všude se tančí tak vášnivě, jako nikdy
předtím. Ve Vídni se tiší hlad foxtrotem, v Os-
tende se dámy odhalují od ramen až do pasu
a od kotníků ke kolenům, v Antverpách vládla
při olympiádě taneční horečka, v Bruselu to by-
lo ještě horší. Všude je nával krásných dívek
a chlapci tančí už od 15 let a muži až do 50.

24. února 1921, 54, strana 3, V
Černá kronika. Mšeno. Zdejší policie zatkla
mladého muže, který měl u sebe následující
kusy prádla: černobíle proužkovanou zástěru
a stejnou košili s dvěma knoflíky na hrudi, úz-
ký modrý límeček, bílý ručník, bílé pánské pod-
vlékačky s monogramem A, dlouhý a krátký
lněný pytlík s monogramem R. F. a úzkou kraj-
kovou záclonku. Část prádla byla mokrá, zloděj
svůj lup patrně ukradl na bělidle. 

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

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Řád čestné legie je nejvyšší francouzské státní vyzname-
nání, založeno v roce 1802 Napoleonem Bonapartem.
Uděluje se jednotlivcům nebo organizacím jako uzná-
ní za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský
přínos Francii. Řád má pět hodností: rytíř, důstojník,
komandér, velkodůstojník a nositel velkokříže.

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 prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží,
tentokrát do 15. února. 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 lednového kvízu byla za c:
Architekt Robert Hemmrich za svou čtyřicetile-
tou praxi nakreslil přes tři tisíce plánů, z nichž
byla pouze jedna třetina realizována. V Jablonci
nad Nisou a okolí bylo realizováno kolem pěti
set Hemmrichových staveb.

Výhercem lednového kvízu je Milan Rickl.

Otázka na únor
Jednou z nejznámějších jabloneckých staveb
architekta Josefa Zascheho je římskokatolický
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, jehož pro-
jektováním se autor zabýval:

a) více než 10 let

b) více než 20 let

c) více než 30 let

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

Foto Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LV.

Pomníky jsou pilulkou proti zapomnění
a injekcí zašlých vzpomínek. Nebýt jich, tak
řadu osudů nadobro odnese řeka času…

Tak třeba žulový kámen s prázdným výklen-
kem, tak nějak opuštěně stojící za panelovými
domy v parčíku při Panenské a Nerudově ulici.
Dlouhá léta zde připomínal jabloneckého to-
várníka a mecenáše Antona Markovsky. Ten si
v roce 1902 nechal nedaleko odtud postavit
od vídeňského architekta Josefa Baraka
velkolepé rodinné sídlo (doposud krásný
objekt Vilová 1600/2). Pozemky na výšině
nad ním si ovšem neponechal, ale daroval
je na veřejně prospěšné účely. Jablonecký
Anpflanzungs- und Verschönerungsverein
(dal by se česky nazvat Pěstebním a okraš-
lovacím spolkem) pak zde, u lesa, na sa-
mém okraji města, navrhl plochu pro odpo-
činek a rozhlížení Jablonečanů. Místo bylo
po dobrodinném továrníkovi nazváno Mar-
kovsky Höhe čili Markovského výšina. Na
některých mapách se objevuje i podoba
Markowsky Höhe, ostatně sám pan továrník
užíval porůznu obě poněmčené podoby
svého původně snad českého jména. 

Pěstební a okrašlovací spolek na získaném
pozemku nad Villou Markovsky v roce 1901
vysázel stromy a umístil lavičky, z nichž byl
tehdy velmi dobře vidět střed Jablonce.
Parčík pak byl v letech 1903 a 1908 opako-
vaně rozšiřován. Na schůzi okrašlovacího
spolku konané dne 28. března bylo nako-
nec dohodnuto postavit uprostřed parku
pomník nedávno zemřelému dobrodinci
a čestnému členu Antonu Markovsky. A tak
se také stalo; na výšině byl vztyčen ne-
opracovaný, ale již od přírody zčásti žulový
balvan, obklopený menšími kameny. Do
kamene byla zasazena obdélníková kovová
deska s portrétem Antona Markovsky a tex-
tem o jeho zásluhách. Ke slavnostnímu od-
halení památníku došlo 17. října 1909. 

Rodina Markovsky patřila mezi bohaté jablo-
necké podnikatele. Firma Anton Markovsky
vznikla v Jablonci již roku 1871 a bývala
původně označována poněkud exoticky jako
estamperie čili lisovna. Její produkce byla po-
chopitelně předně zaměřena na jabloneckou
bižuterní výrobu, ale k ní se později začaly při-
dávat i další artikly, například kuchyňské náči-
ní, sportovní a turistické potřeby, příbory, klíče

a další výrobky. Svoje výrobní provozy měla
v dodnes existujícím průmyslovém areálu na
rohu ulic Hvězdná a V Aleji; později ještě rozšíři-
la výrobu hliníkového nádobí do továrního ob-
jektu v ulici Na Roli. Firma se tak rozdělila na
dvě větve: Markovsky & Co. Metallwarenfabrik
Gablonz a. d. Neisse (Markovsky a spol. továr-
na na kovové zboží Jablonec n. N.) a Anton
Markovský’s Sohn (Antona Markovsky syn),

které před hospodářskou krizí zaměstnávaly
až 200 pracovníků. Od smrti Antona stáli
v čele podniku spolumajitelé Rudolf a Emil,
kteří bydleli hned vedle továrny ve vile
v Hvězdné ulici č. 878. Velkolepou Villu
Markowsky pod výšinou totiž od rodiny zís-
kal v roce 1912 lékař a zubař Dr. Fritz
Harnisch pocházející z Hrádku nad Nisou. 

Podnik krizi přežil a těsně před vypuknu-
tím války se věnoval lisování kovových vý-
robků (zejména nádobí) pod vedením
Emila a vedle toho i pasířské výrobě pod
vedením Rudolfa. Vše ale skončilo roku
1945 a v novinovém článku z 26. září 1945
najdeme již jen smutný epilog v podobě pro
tuto dobu typicky vyhroceně napsané zprá-
vy z návštěvy sběrného tábora pro trestané
či odsunované Němce v Rychnově u Jablon-
ce nad Nisou: „Továrník Markovský z Jab-
lonce, známý vydřiduch, zoufale procitá ja-
ko ze sna, aby přece jen uvěřil, že se dostal
tam, kam již dávno patřil. Spatřili jsme zu-
řivého vlkodlaka, nyní uctivého a úslužné-
ho, jeho nitrem však lomcuje bezmocný
vztek…“ Patrně ve stejném období byla ta-
ké z pomníku utržena plaketa z ušlechtilé-
ho kovu připomínající na Markovského vý-
šině darování vršíčku pro účely odpočinku
a výhledu Jablonečanů. Příběh rodu Mar-
kovsky se v Jablonci uzavřel. Trochu nám
jej připomene jen název parku Markov-
ského výšina a onen opuštěný žulový ká-
men v parčíku dnes obestavěném moderní-
mi domy a garážemi. Marek Řeháček

Markovského výšina

Kresba Petr Ferdyš Polda

Vstupte do muzea… přes internet!
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou je sice od prosince minulého roku do
odvolání uzavřené, ale má pro své návštěv-
níky řešení, jak se dostat k exponátům vý-
stav, anebo jak si užít tvůrčích aktivit i pou-
čení přímo z domova!

Muzeum ještě před uzavřením naistalovalo tři
nové výstavy. Reflexe a Designová 10° jsou ješ-
tě součástí Mezinárodního trienále skla a bižu-
terie. Tou třetí je výstava s názvem Kaleidoskop
vkusu, která je ohlédnutím za výstavami bižu-
terie v čase mezi lety 1948–1989. 

Výstavy byly prodlouženy až do září, ale sou-
časně muzeum připravilo na svých webových

stránkách (www.msb-jablonec.cz) speciální od-
kaz s názvem virtuální muzeum, kde lze proli-
stovat jejich katalogy a alespoň tak se dostat
k vystaveným exponátům. 

Novinkou na muzejním webu jsou od listopadu
také online rodinné aktivity. „Abychom dětem
vyplnili především čas pololetních i jarních
prázdnin, připravujeme od února nové návody
na tvoření spojené s odkazem na konkrétní
sbírkové předměty, které představí přímo jed-
notliví kurátoři muzea,“ uvedla muzejní eduká-
torka Milena Zachařová. V únoru se objeví ru-
kodělné a edukační video s kurátorkou Dagmar
Havlíčkovou na téma Perličkové ozdoby, jejichž
jedinečná výroba v Poniklé byla v prosinci do-
konce zapsána na seznam nehmotného kultur-
ního dědictví UNESCO. Poté si můžete vyrobit
třeba Skleničkovou lampu, jejíž původ přiblíží
hlavní kurátor Petr Nový. V dalších měsících
budou následovat například Muzejní exotika
nebo papírové bangle, obojí se slovním úvodem
Kateřiny Hruškové. 

„Přesto budeme nejraději, až se situace ve spo-
lečnosti uvolní a my budeme moc přivítat své
návštěvníky zase u nás v muzeu. Zatím děláme
vše pro to, abychom jim mohli představit už
i náš Svět zázraků, tedy novou expozici vánoč-
ních ozdob, která se vlivem okolností dostala
do značného zpoždění. Zatím alespoň přejeme

všem příznivcům muzea jen vše dobré!“ dodá-
vá jeho ředitelka Milada Valečková. (mv)

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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Chátrající budova ve
Smetanově ulici a absence
přechodů i chodníků
Poněvadž často procházím Smetanovou ulicí, tak
jsem si nemohla nevšimnout, že z bývalé provo-
zovny Javoz, která od privatizace neustále chát-
rá, se opět po letech stal squat pro bezdomovce,
o čemž svědčí nejen vyražené původní zabedně-
ní vchodu, ale i nově nastěhovaná sedačka.
Nedostavěný dům pana Urbance před lety radni-
ce odkoupila proto, že se obyvatelům Mšena,
kteří kolem něho při venčení psů chodili, jenom
nelíbil a kazil jim estetiku prostředí. V případě

chátrající budovy Javozu ale už opravdu nejde
o „krásu ulice“, ale o bezpečnost. Po odbourání
části budovy se nestalo nic, co by její stav zlepši-
lo, z čehož je zřejmé, že majitelé o ni nejeví a ne-
mají zájem. Nový občanský zákoník zavedl po-
jem derelikce (opuštění věci) jakožto jeden ze
způsobů zániku vlastnického práva (viz para-
grafy 1050 a 3067). Proto se chci zeptat, zda a jak
radnice řeší problém havarijního stavu chátrají-
cích budov Javozu ve Smetanově ulici?

A ještě se chci zeptat, jestli budou vyznačeny
přechody pro chodce na ulici Československé ar-
mády (hlavní tah na Liberec) v křižovatce mezi
firmami Atrea a JabloPCB a u vzdálenější haly
firmy Jablotron? V autobuse do Liberce jsem ne-

dávno byla svědkem rozhovoru dvou mužů, kdy
jeden z nich nastupoval na zastávce Cihelná
(u Jablotronu) a sděloval, že se do autobusu spo-
lu s několika dalšími lidmi dostal jen díky tomu,
že řidič projíždějícího kamionu byl tak ohleduplný
a zpomalil, aby lidé mohli přeběhnout na druhou
stranu silnice na autobusovou zastávku. Osobně
jsem se byla projít k firmě Atrea a v křižovatce
u ní přechod není. A není tam ani chodník. Pokud
ale půjdou zaměstnanci-chodci z těch firem po
špatné straně vozovky, protože kvůli silnému pro-
vozu nebudou moct přejít na správnou stranu
vozovky a kvůli absenci přechodu jim nikdo nedá
přednost, tak na čí straně bude vina, když je pora-
zí auto? Hana Jiřičková, Jablonec nad Nisou

Došlo do redakce

Připomínky k jízdním
řádům
Vážený pane Wejnare, přeji dobrý den. Mám ně-
kolik připomínek k novému jízdnímu řádu, kte-
rý chystáte. Mapa ve zpravodaji mi neříká skoro
nic. Měli jste ji věnovat dvě stránky, aby byla vět-
ší a podrobnější. Mapa pro zimní údržbu komu-
nikací bývá lepší, její tvůrci by vám měli poradit.
Z té vaší mapy jsem nabyla dojem, že na všech
linkách nás čeká více přestupování. Cestovat
chtějí a často potřebují i starší lidé. Nebyl by jis-
tě problém zjistit, kolik je v Jablonci invalidů
a starých, ne dobře pohyblivých občanů, kteří
používají k chůzi dvě francouzské hole, invalid-
ní vozíky, kolečková chodítka. Jsou jich jistě
stovky. Bez těch pomůcek se nikam nedostanou
a ujít „přijatelnou docházkovou vzdálenost“ je
pro ně problém. A teď ještě nastoupit a vystoupit.

Naštěstí nám pomohou někdy mladší a zdraví
spolucestující. Překonat vzdálenost mezi schody
autobusu a obrubníkem chodníku není žádná
legrace ani pro zdravého. Řidiči k chodníku té-
měř nezajíždějí. Dokonce jsem si vyslechla po-
známku řidiče: „jezdí zadarmo a ještě by si vy-
mýšlela“, lenoši. Tak těm všem přináší ten nový
jízdní řád komfort a pohodlí.

Vím, že máte ke všem našim připomínkám
dobrou protiargumentaci a byla bych nerada,
kdyby fakta uvedená shora vedla k tomu, že
z bezpečnostních důvodů nás, lazary, řidiči ne-
nechají do autobusů ani nastoupit. Za to, že sta-
rým lidem nad 70 let dává město výhodu cesto-
vat zdarma, jsme moc vděčni a děkujeme.

Mně je 87 let, bydlím na Liberecké, na zastáv-
ku u divadla to mám asi jeden kilometr, mnozí
to mají dál, a ujít tuto vzdálenost je docela fuška.
Že jste před léty vyřadil ze zastávky Budovatelů
linku 6 a dal jste ji na zastávku u divadla jste,

doufám, ušetřili statisíce nebo dokonce miliony?
Tím jste tenkrát argumentovali. A teď nám bere-
te 112 na Žižkův Vrch, z které jsme nemuseli
přestupovat. Nyní musíme jet v každém případě
na autobusové nádraží a přestupovat, ať chceme
do Mšena nebo na Žižkův Vrch nebo do Pasek.
Zrovna tak č. 116 v Nemocniční, protože celou
ulici budete opravovat a dělat tam nové chodníky.
Užili jsme si tady v tom konci Jablonce za ty po-
slední roky dost. Nyní tu nebude jezdit nic, než
104 a 114 a ta jenom dopoledne kolem divadla.

Jinak to naplánovat nejde než tak, jak jste to
naplánovali vy, ale pro lidi z tohoto konce to je
nevyhovující. Tak se mějte dobře a omlouvám se
za troufalý názor k jízdnímu řádu DP města
Jablonce n. N. 

Přeji úspěch všem, kdo na přípravě nového
jízdního řádu pracují, a tím vlastně i nám obča-
nům úspěšné cestování. 

S pozdravem Soňa Tomová, Jablonec

Dotazy Hany Jiřičkové jsme předali
pracovníkům jabloneckého magistrátu,
jejichž odpovědi přinášíme

Jaroslav Cvrček, oddělení sociálních služeb
Co se týká osob bez domova v objektu ve Sme-
tanově ulici: aktuálně se jich zde zdržuje a pře-
spává cca pět. Terénní sociální pracovník Naděje
o nich ví a pracuje s nimi. Bohužel tyto osoby ne-
chtějí, nebo nemohou využít azylového domu Za
Plynárnou. Vlastníkem budovy není město, proto
by ho měl majitel objektu zabezpečit takovým
způsobem, aby tam nebylo možné vniknout. 

Blanka Funke, stavební úřad
Stavební úřad v Jablonci nad Nisou stavebně
technický stav budov č. p. 711 ve Smetanově 27

(respektive její části přiléhající ke komunikaci
Smetanova) a č. p. 1704, Smetanova 25a průběžně
sleduje. Vlastníka stavby č. p. 711 na základě kon-
trolní prohlídky a zpracovaného statického po-
sudku úřad vyzval, aby objekt zabezpečil – od-
stranil napadané kusy omítky a úlomků cihel
z ochranných sítí uliční fasády, odebral překáže-
jící kusy omítky a úlomky cihel, opět doplnil bed-
nění oken v uliční fasádě i odstranil zbytky krovu,
bednění a oplechování v zadní části stavby. Co se
týče možného vstupu do stavby a dvora otevřený-
mi vraty, stavební úřad telefonicky kontaktoval
vlastníka, vrata jsou od 12. ledna zavřená a zam-
čená, což stavební úřad ověřil. Vlastníka stavby
č. p. 1704 stavební úřad vyzval, aby zabezpečil stav-
bu a zamezil vstup nepovolaných osob, aby objekt
zkontroloval a odstranil uvolněné části omítky.

Luboš Kousal, oddělení investičního výstavby
Chodník a přechod v ulici Československé ar-
mády: statutární město Jablonec nad Nisou dlou-
hodobě připravuje společně s Ředitelstvím silnic
a dálnic a Krajskou správou silnic LK úpravu
ulice Čs. armády, která by zahrnovala i umístění
chodníků, přechodů pro chodce a autobusové
zálivy. Po celou dobu však narážíme na složité
majetkoprávní vztahy k pozemkům, které by
stavbou byly dotčeny. Dle platné legislativy pře-
chody pro chodce vyžadují i umístění protileh-
lých chodníků, které však nejde vybudovat bez
dalších návazností např. na přeložky sítí, úpravy
komunikace či nasvícení. A právě toto naráží na
zmiňované majetkoprávní vztahy k soukromým
pozemkům, které se průběžně celou dobu pří-
pravy akce řeší.

Odpověď Luboše Wejnara na dopis
Soni Tomové

Pěkný den, vážená paní Tomová,
velmi Vám děkuji za Vaši reakci na připravo-

vané změny v městské hromadné dopravě plat-
né od 1. 2. 2021. 

Velmi dobře si uvědomujeme, jak je veřejná
doprava důležitá pro občany města a přilehlého
okolí. Proto společně s objednateli dlouhodobě
hledáme přijatelný kompromis mezi cenou do-
pravního výkonu, rozsahem dopravy a výší jízd-
ného. Zároveň se snažíme, aby jablonecká městská
doprava byla uživatelsky přívětivá pro seniory
a občany se zdravotním handicapem. Proto již
od září 2017 jsou v MHD na Jablonecku nasazo-
vána pouze vozidla s bezbariérovým přístupem. 

Chystané úpravy jízdních řádů od 1. 2. 2021
přináší nová dopravní spojení a zlepšují napří-
klad dopravní obslužnost jablonecké nemocnice
či horního centra města. 

V docházkové vzdálenosti 250 m od vašeho
bydliště, na zastávce Nemocniční, bude nově za-
stavovat linka č. 106, která Vás bez nutnosti pře-

stupu dopraví do horní části města (zastávka Ob-
chodní akademie) a dále přes autobusové nádra-
ží na sídliště Šumava a Paseky. V opačném smě-
ru k obchodnímu centru Rýnovka. Linka dále
bez přestupu pokračuje pod číslem 107 do Rý-
novic, Mšena a přes centrum města až na Žižkův
Vrch. Provoz bude zajištěn v pracovní dny po celý
den v pravidelném intervalu 30 minut, o víkendu
od 9 do 16 hod. v intervalu 60 minut. Pokud v prů-
běhu roku dojde k opravě komunikace Hřbitov-
ní, bude linka 106 přetrasována. Na objízdné trase
využije zastávky Liberecká a Budovatelů. Za-
stávku Nemocniční bude také využívat v pracovní
dny nová linka Paseky – Novoveská – autobuso-
vé nádraží – Horní Proseč, která bude provozo-
vána od 5 do 22 hod. v intervalu 60 minut. 

Kromě linek č. 103 a č. 106 budou mít občané
bydlící na sídlišti Na Vršku, v ulici Liberecké a Bu-
dovatelů celotýdenně k dispozici v pravidelném
intervalu 30 minut v pracovní dny a 60 minut
o víkendech páteřní linku č. 104 Lukášov – Rý-
novická – autobusové nádraží – sídliště Šumava
– Lučany – Maxov. Na zastávce autobusové nád-
raží je možné z této linky přestoupit na navazu-

jící spoje linky č. 101 směr Kokonín – Rychnov
nebo Mšeno – Janov – Bedřichov, dále na spoje
linky č. 102 a 103 do Pasek a v pracovní dny ve
špičce a o víkendech na linku č. 108 směr Žiž-
kův Vrch. V sobotu, neděli a ve svátek lze využít
v intervalu 60 minut také linku č. 114 Horní
Proseč – autobusové nádraží – sídliště Šumava –
nádraží Jablonecké Paseky. V prokladu o víken-
du linky č. 104 a č. 114 budou zajišťovat interval
30 minut. 

Nově lze z dané oblasti k cestování také využít
v pracovní dny ve špičce spoje linky č. 105 směr
centrum – Vrkoslavice – Kokonín a spoje polo-
okružní linky č. 112 směr centrum – Mšeno – Rý-
novice. 

Z uvedeného výčtu možností dopravního spo-
jení z dané lokality vyplývá, že sídliště Na Vršku
a přilehlé okolí není nijak opomíjeno a dostává
se mu stejného dopravního komfortu jako u po-
dobně velkých částí města. 

Vážená paní Tomová, pevně věřím, že i přes
provedené změny budete se službami městské
hromadné dopravy spokojena.

Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní, a. s.
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Vážená paní, vážený pane,
statutární město realizuje projekt Zlepšení strategického ří-

zení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou,
v rámci něhož mj. připravuje nový strategický plán města pro
období 2021–2030. Jedná se o základní dokument, od kterého
by se mělo odvíjet směřování města v následujících letech.
Nyní máte možnost aktivně se do přípravy tohoto dokumen-
tu zapojit svým názorem a zkušenostmi.

Dovolujeme si vás touto cestou požádat o vyplnění krátké-
ho dotazníku, jehož cílem je identifikovat klíčové přednosti
a slabiny města a celkově zhodnotit vaši spokojenost s živo-
tem v Jablonci nad Nisou. 

Dotazník můžete odevzdat do 14. 2. 2021 v informačním
středisku magistrátu v přízemí radnice nebo odeslat poštou
na adresu Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou. Obálku
prosím označte heslem: Dotazník - Jablonec. 

Dotazník můžete vyplnit rovněž prostřednictvím elektro-
nického formuláře uvedeného na webových a facebookových
stránkách města.

Předem děkujeme za vaši laskavost a věnovaný čas.

Jak jste spokojení v Jablonci, ptá se město svých obyvatel

Projekt je spolufinancován z EU 
z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.

Anketní šetření názorů občanů města Jablonec nad Nisou

Zdravotní péče

Sociální služby

Mateřské školy 

Základní školy

Střední školy

Kulturní vybavenost, kulturní akce

Sportoviště, sportovní vyžití

Dětská hřiště

Parkování

Městská hromadná doprava

Stav vozovek

Stav chodníků

Stav cyklostezek

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Podnikatelské prostředí

Nabídka práce

Kvalita a dostupnost bydlení

Parky, veřejná zeleň a údržba města

Třídění odpadu

Kvalita životního prostředí

Bezpečnost ve městě

Práce městské policie

Fungování magistrátu

Informovanost o dění ve městě

Údaje o respondentovi

6. Jaké oblasti by mělo město v následujících letech přednostně podporovat? (Zaškrtněte maximálně 5 možností)

Zdravotní péče

Sociální služby

Mateřské školy 

Základní školy

Střední školy

Kulturní vybavenost, kulturní akce

Sportoviště, sportovní vyžití

Dětská hřiště

Parkování

Městská hromadná doprava

Stav vozovek

Stav chodníků

Stav cyklostezek

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Podnikatelské prostředí

Nabídka práce

Kvalita a dostupnost bydlení

Parky, veřejná zeleň a údržba města

Třídění odpadu

Kvalita životního prostředí

Bezpečnost ve městě

Práce městské policie

Fungování magistrátu

Informovanost o dění ve městě

5. Vyjádřete svou úroveň spokojenosti s následujícími aspekty života ve městě: (Známkujte jako ve škole 1 = výborná, 5 = nedostatečná)

4. Sledujete dění 
ve městě – 
v jaké formě? 

Jablonecký měsíčník

Úřední deska

Veřejná zasedání zastupitelstva

Internet 

(stránky města/organizací)

Facebook

Nesleduji

3. Co konkrétně se Vám na
životě v Jablonci naopak
nelíbí? 

Uveďte 3 věci, které Vás napadnou
jako první.

1. negativum 

.............................................................

2. negativum 

..............................................................

3. negativum 

..............................................................

2. Co konkrétně se Vám na
životě v Jablonci nejvíce
líbí? 

Uveďte 3 věci, které Vás napadnou
jako první.

1. pozitivum 

.............................................................

2. pozitivum 

..............................................................

3. pozitivum 

..............................................................

1. Jak jste celkově
spokojeni se životem
v Jablonci? 

Velmi spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Velmi nespokojen/a

1 2 3 4

6

5

7 Respondent je:

muž

žena

8 Věková kategorie:

do 18 let

19–35 let

36–50 let

51–65 let

66 a více let

9 Nejvyšší dosažené
vzdělání:

základní

střední vč. vyučení 
bez maturity

úplné střední 
(s maturitou)

vyšší odborné 
a nástavbové studium

vysokoškolské

10 Ekonomická 
aktivita:

zaměstnanec

podnikatel

student

důchodce

v domácnosti

nezaměstnaný

11 Žije v městské 
části:

Jablonec -centrum

Proseč nad Nisou

Lukášov

Vrkoslavice

Rýnovice

Mšeno nad Nisou

Jablonecké Paseky

Kokonín



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

Brzy otevfieme 
RELAX POD ST¤ECHOU

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
POZOR !!!

pov˘‰ili jsme
antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin na je‰tû vy‰‰í úroveÀ!!! 
Nová technologie,

fotodokumentace P¤ED a PO, 
oznaãení ‰títkem o provedení 

antikorozního o‰etfiení...
více info na

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

REKONTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
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

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU 
NA SBùRN¯ DVÒR

wwww.stehovani-liberecko.cz
AUTODOPRAVA FIDO 

tel.: 732 274 865

KOUPÍM GARÁÎ
v jakémkoliv stavu

i nevyklizenou nebo po‰kozenou
za nabídky Vám 
pfiedem dûkuji

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

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

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
VA·EHO JÍZDNÍHO KOLA

nechte si své kolo prohlédnout 
a sefiídit vãas, v˘hodné cenové balíãky, 

krátké termíny oprav
kolo mohu vyzvednout i u Vás doma
objednávejte telefonicky 777 855 779

Svatopluka âecha 69, 
Jablonec n. N.

(vedle plaveckého bazénu)
www.cykloservis69.cz

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

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

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

* fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E
* profesní prÛkaz 

* kartu do digitálního tachografu
* praxi 

* spolehlivost
Nabízíme:

* nov˘ vozov˘ park
* tfiináct˘ plat
* pfiíspûvek 

na dÛchodové pfiipoji‰tûní
* pfiíspûvek 

na dopravu na pracovi‰tû
* stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

9. kvûtna 309/8, 
Jablonec n. N.

Tel. 602 323 415, 603 195 404
Facebook: pneuvrba

Motoodtahovka

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

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
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www.nasejablonecko.cz

Nejãtenûj‰í zpravodajsk˘ 
portál v regionu

JiÏ 10 let s vámi

Odpady
v Jablonci nad Nisou

• Potřebujete zaplatit za odpad? 
• Chcete si objednat nádobu nebo změnit její velikost? 
• Stačí vám menší četnost svozu nebo naopak

potřebujete vysypávat popelnici častěji?

➜ Nově můžete vše vyřídit v přízemí radnice,
vchod z jejího boku proti České pojišťovně.

✔ Kdy? V pondělí a středu 8–11 a 15–17 hodin. 


