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Den učitelů aneb S čím
Komenský nepočítal
Opět přichází svátek všech pedagogů, ovšem v do-
bě covidové krize, během níž se jim obrátil svět
naruby. Musí se obejít bez osobního kontaktu
s žáky, změnit způsob výuky a přenést ji do ne-
osobního online prostředí. Navíc bez podpory
v metodice a výhledu, kdy to všechno skončí a bu-
dou se moci vrátit do škol ke „klasické“ výuce. 

Zvládají překážky, které si nedokázal představit
ani takový vizionář, jakým byl zakladatel moderní
pedagogiky Komenský. On sám v dobách temna
a epidemií o sobě psal: „Když temnoty zhoustly
a zdálo se, že už není naděje na lidskou pomoc
ani radu, byl jsem zmítán úzkostmi bez konce
a volal jsem v hluboké noci k Bohu s velkou nalé-
havostí.“ 

Dnešní učitelé se obraceli spíše k MŠMT, ke
svým ředitelům či k digitálně zdatnějším kole-
gům, aby jim pomohli rychle zvládnout IT tech-
nologie k nalezení nejlepší formy online výuky.
Jen duchem slabý závistivec si může myslet, že
učitelé prožívají doma za plný plat korona-prázd-
niny. Nevidíme dlouhé večery příprav učebních
materiálů, stres, jestli jim bude fungovat domácí
internet, na jehož kvalitu jim nikdo nepřispěl.
Nezaslouží si i učitelé být prioritní skupinou pro

očkování a pracovat zase ve škole beze strachu
z nákazy?

Naštěstí i ve školství funguje princip, že všech-
no zlé je pro něco dobré. Kreativita učitelů změni-
la zprvu rozpačitou distanční výuku v plnohod-
notný systém. Jsou tu zajímavé výukové metody
a nápady. Když nemůžou uchazeči o studium
osobně poznat vybranou školu, přijde třeba jablo-
necké gymnázium Randovka s online únikovou
hrou jako formou Dne otevřených dveří. Místo
slovního hodnocení převažuje plnohodnotná kla-
sifikace, neruší se maturitní ani přijímací zkouš-
ky. Umělecké školy na dálku učí děti balet i hru
na hudební nástroje. Věřím, že i další školy s prak-
tickou výukou neodsoudí tuto generaci k nálepce
méně vzdělaných ročníků. 

Milí jablonečtí učitelé i nepedagogičtí pracovní-
ci, přijměte za vše velký dík a obdiv. Těším se na
váš brzký návrat do škol i na naše tradiční setká-
ní v divadle. I letos na vás myslíme a chystáme
vám malé milé překvapení. 

K vašemu svátečnímu dni vám ze srdce přeji
pevné zdraví, energii a chuť do další skvělé práce.

David Mánek, náměstek primátora

Zima na přehradě, 
foto Radana Schaeferová

Jablonecké očkovací centrum v městské sportovní hale se otevřelo v pondělí 22. února. Na snímku náměstek primátora 
David Mánek ukazuje na schéma, podle kterého ho firma TEXO PLUS v městské hale postavila. Více o očkovacím centru 

a o očkování na straně 2, 3 a 4. Foto Radka Baloghová
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Vizualizaci a stavbu očkovacího centra realizovala firma TEXO PLUS

Co potřebujete vědět, než půjdete na očkování
Jablonecké očkovací centrum v městské
sportovní hale se otevřelo v pondělí 22. úno-
ra. Na další podrobnosti spojené s jeho pro-
vozem se ptáme ředitele nemocnice Víta Ně-
mečka. 

Jak bude vypadat provozní doba centra?
Vše závisí na dostupnosti vakcín. Zatím je jich
málo, takže v prvních dvou týdnech plánujeme
provozní dobu ve všední dny od 12 do 16 hodin,
v týdnu od 8. března od 12 do 18 hodin.

Kolik klientů centrum odbaví denně?
První týden od 22. do 28. února bude pro všechny
zkušební, otevřená bude jen polovina kapacity,
to znamená dva očkovací boxy, ve kterých jsou
čtyři administrativní pozice na vstupu a čtyři
na výstupu. Plánujeme průchodnost asi 100 kli-
entů za den, což je zhruba jeden klient za dvě
minuty. Jestliže bude dostatek vakcín, pak by-
chom mohli v týdnu od 1. března navýšit kapa-
citu centra na dvojnásobek při stejném perso-
nálním obsazení a stejné provozní době, takže
očkován by byl jeden klient každou minutu, te-
dy 200 lidí za den. Při ještě vyšším počtu očko-
vacích látek otevřeme plnou kapacitu všech
čtyř očkovacích boxů, eventuálně prodloužíme
provozní dobu. Měli bychom zvládnout prooč-
kovat kolem 500 lidí za den, v nárazech i více.

V centru bude velké množství techniky – jak
bude zabezpečená?
Je tu instalovaný elektronický zabezpečovací
systém, který je napojený na pult centrální
ochrany. Tím je zajištěná také výjezdová služba
v případě, že bude bezpečnost centra narušená. 

Kdo bude v centru pracovat?
Lékařskou službu a jednu sestru zajistí praktič-
tí lékaři, za tuto spolupráci jsme velmi vděčni.
Spolupracovat však budeme i s dobrovolníky
z Českého červeného kříže, kteří zajistí dopro-
vod klientů. Dalšími externími spolupracovní-
ky v centru budou ti administrativní, kteří se
k práci přihlásili. Ti budou kontrolovat, že je
klient zaregistrovaný v centrálním systému a že
má rezervovaný termín. Pokud půjde už na
aplikaci druhé dávky, budou kontrolovat, že je
dodržená lhůta od první aplikace a která vakcí-
na byla použitá. Zbytek personálu zajistí ne-
mocnice. 

Jak bude očkování probíhat?
Zásadní věc – všem zájemcům doporučujeme,
aby se na našem webu seznámili s informace-
mi o očkování předem. V některých případech
není možné ze zdravotních důvodů očkování
provést a v takovém případě by do centra přišli
zbytečně. Nemohli bychom jim vakcínu apliko-
vat. Je důležité mít s sebou občanský průkaz
a kartičku od pojišťovny. Rovněž prosíme, aby
klienti přišli do centra ve vybraný den a hodi-
nu, ne jindy. Klient přijde do očkovacího centra
na základě registrace do centrálního systému.
Vyplní a podepíše dotazník. Přistoupí ke vstup-
nímu místu, kde si pracovník ověří jeho regist-
raci a totožnost. Pak postoupí do jednotlivých
čekáren, barevně a číselně označených. Z če-
kárny postoupí do očkovacího místa – boxu,
kde bude mít sestřička připravené stříkačky
s vakcínou. Také ona si ověří totožnost klienta.
Samotná aplikace injekce proběhne v sedě do
svalu na rameni. Z boxu klient odchází k vý-

stupním turniketům, kde je třeba vyřídit admi-
nistrativu po očkování. Potom vejde do čekár-
ny, kde zůstane 30 minut po aplikaci vakcíny.
V případě nevolnosti či jiných zdravotních obtí-
ží přivolá kohokoliv z personálu očkovacího
centra. Jinak po půl hodině od očkování odchá-
zí domů. 

Co musí mít klient k očkování s sebou?
S sebou je třeba si vzít občanský průkaz a kar-
tičku od pojišťovny. Znovu připomínám, aby se
každý předem seznámil s informacemi o očko-
vání na webu nemocnice. Naše spoluobčany ta-
ké prosíme o dodržení rezervovaného data
a hodiny. (jn)

Informace najdete na www.nemjbc.cz v ka-
pitole Pacienti a návštevy – Epidemiologická
situace-informace – Očkování veřejnosti

Na snímku ředitel nemocnice Vít Němeček, 
primátor města Jiří Čeřovský a jeho náměstek 

David Mánek. Foto Radka Baloghová
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Slovo primátora
k očkování
„Jsem rád, že se podařilo ve spolu-
práci s nemocnicí v našem městě vy-
budovat očkovací centrum. Považuji
to za důležitý krok v boji proti
COVID-19. Věřím, že OC bude plně
využito a splní svoji funkci. Mé podě-
kování patří všem, kteří se na jeho
přípravě podíleli, i těm, kteří budou
jeho provoz zajišťovat. Všichni odvá-
dějí záslužný kus práce,“ říká pri-
mátor města Jiří Čeřovský.

■ Obrazem: Jak se stavělo očkovací centrum

V městské sportovní hale postavila firma TEXO PLUS externí očkovací centrum. To bylo vybudováno ve spolupráci Libereckého kraje, statutárního města
Jablonec n. N., Sportu Jablonec, s. r. o., Nemocnice Jablonec, p. o., a Kultury Jablonec, p. o. První občané byli očkováni v pondělí 22. února 2021. Foto Jiří Endler, Radka Baloghová

Mánek: Očkovací centrum v hale je dobrá volba
Očkovací centrum bude v Jablonci v městské
sportovní hale. I když první volba byla jiná,
mohlo být totiž ve výstavních pavilonech
Eurocentra. A právě o vzniku centra si poví-
dáme s náměstkem primátora pro oblast so-
ciální Davidem Mánkem. 

Proč ta změna v rozhodnutí, kde zřídit oč-
kovací centrum?
Prověřovali jsme několik míst, kromě výstav-
ních pavilonů Eurocentra to byla třeba také so-
kolovna, ale nakonec padlo rozhodnutí právě
na městskou halu. Důvodů, proč zvolit právě ji,
bylo hned několik. U haly je kapacitní parko-
viště jak pro veřejnost, tak pro zdravotníky,
může sem zajíždět autobus. Přízemí haly je
bezbariérové a dostatečně velké, aby tam bylo
možné vybudovat čtyři očkovací boxy s nutným

příslušenstvím včetně čekáren pro klienty před
a po aplikaci, a přitom byl dobrý přehled o dě-
ní v celém centru. 

Je však možné, že očkovací centrum zabere
halu na delší časový úsek, sportovci už teď
toužebně čekají na případné uvolnění někte-
rých opatření, které by jim dovolilo vyrazit
do tělocvičen. Bude možné v hale sportovat?
Centrum je kromě jiného vybavené velkým
množstvím počítačové techniky, proto zde bylo
instalované také zabezpečení. Navíc je nutné
dodržovat v celém centru přísná hygienická
opatření. Dobře si vědomujeme, že sportovní
hala v případě volnějších opatření bude chybět.
Proto se budeme snažit sportovcům, kteří zde
obvykle tráví své tréninky, najít náhradní pros-
tor. 

Jako jeden z důvodů, proč byla zvolená ha-
la jako očkovací centrum, jste zmiňoval do-
statečnou kapacitu parkování. Co však ti,
kdo auto nemají. Dostanou se k centru po-
hodlně?
Pro ty, kdo neřídí nebo automobil nemají, jsme
požádali Jabloneckou dopravní, a. s., o zřízení
kyvadlové autobusové dopravy. To se podařilo
a speciální linka bude jezdit z autobusového
nádraží k hale a zpět. Odjezdy z autobusového
nádraží jsou koncipované tak, aby tam bylo
možné přestoupit na speciální linku ze všech
spojů jablonecké městské hromadné dopravy.
Speciální linka bude odjíždět ze stanoviště čís-
lo 6, což je prakticky naproti budově s předpro-
dejem. U městské haly bude využívat zastávku
u hlavního vchodu.

(jn)

Parkování jen pro klienty centra
Jedním z důvodů, proč bylo pro zřízení měst-
ského očkovacího centra vybrána právě
městská hala, bylo dostatečně velké par-
koviště, kde budou moci zaparkovat zdra-
votníci, zájemci o očkování i služby typu se-
nior taxi, které přivezou klienty z větší dálky. 

Parkoviště přímo u haly má k dispozici 55 par-
kovacích míst, to u plaveckého bazénu nabízí
92 míst. Pro potřeby očkovacího centra zde by-
lo provedeno několik změn spočívajících v osa-
zení nového dočasného dopravního značení. Do-
hoda na něm vzešla z koordinační schůzky, které
se zúčastnili ředitelé nemocnice a společnosti
Sport Jablonec, zdravotníci a zástupci města. 

„Na oba vjezdy do parkoviště a na jedno-
směrnou komunikaci směřující na parkoviště
u haly doplnily technické služby schválené pře-
nosné dopravní značky s textem Parkoviště
pouze pro zákazníky očkovacího centra,“ říká
Radka Šrýtrová z oddělení dopravního a silnič-

ního. Zaměstnanci haly, zdravotní personál
a obsluha centra mohou parkovat na obslužné
komunikaci kolem sportovní haly a ve dvoře
plaveckého bazénu.

Telefonická pomoc s registrací

483 357 439
pondělí+středa 9–17 hodin
úterý+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
v recepci Eurocentra, vstup z náměstí Dr. Farského

✆
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OâKOVACÍ CENTRUM najdete 
v mûstské sportovní hale u pfiehrady

JÍZDNÍ ¤ÁD
Autobusové nádraÏí –Mûstská hala (oãkovací centrum) a zpût

Autobusové nádraží, stan. 6 odjezd 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50
Městská hala (očkovací centrum) příjezd 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55

Městská hala (očkovací centrum) odjezd 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
Autobusové nádraží příjezd 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10

Jede v pracovních dnech Dopravce
DOPRAVA ZDARMA Umbrella Coach & Buses, s. r. o.
Platí od 22. února 2021 tel. +420 736 444 004

Oãkování vefiejnosti 
(COVID-19)

Od pondělí 22. února 2021. byl zahájen provoz očkovacího centra v městské
hale. Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření
nákazy v populaci. Očkováním chráníte před onemocněním sebe i své okolí.

Zaregistrovat se k očkování můžete na webu https://registrace.mzcr.cz/

• Registraci Vám pomohou vyplnit:
– na národní telefonní lince 1221 (po–pá 8.00–19.00, so–ne 9.00–16.30)
– nebo na krajské lince 800 880 066 (po–pá 8.00–16.00)
– nebo na městské lince 483 357 439 (po, st 9.00–17.00, út, čt 9.00–14.00, pá 9.00–13.30) 

774 225 529 (po–pá 9.00–15.00) 
• Před rezervací termínu si prostudujte informace a dotazník – odkaz na

www.nemjbc.cz. Pozor, v některých případech není možné očkování provést.
Tyto informace a dotazník si můžete předem sami vytisknout a přinést vyplněné,
nebo je obdržíte po příchodu do očkovacího centra a vyplníte je na místě

• Prosíme, dodržte datum a hodinu, na které máte rezervován termín očkování.
• Nezapomeňte si s sebou k očkování vzít občanský průkaz a průkaz pojištěnce

(kartičku od pojišťovny).
• Nejste-li si jisti, zda můžete ze zdravotních důvodů očkování absolvovat,

kontaktujte předem svého praktického nebo ošetřujícího lékaře.
• Očkovací centrum v Jablonci nad Nisou se o nachází ve sportovní hale nad

bazénem. Adresa: U Přehrady 4747/20.
• Doprava je možná jednak autem (parkování přímo u vstupu), jednak zvláštní

linkou MHD, a to z autobusového nádraží, stanice 6.

Upozorňujeme, že klienti, kteří obdrželi 
1. dávku vakcíny v naší nemocnici, se i na 2. dávku dostaví 

do nemocnice, nikoliv do nového očkovacího centra.

Aktuální informace budeme zveřejňovat na webu 
www.nemjbc.cz

První vlna očkování seniorů je hotová
Obyvatelé v domovech s byty zvláštního ur-
čení mají za sebou první vlnu očkování
vakcínou proti COVID-19. „Není se čeho bát,
vše proběhlo v pořádku a nikdo neměl nežá-
doucí reakci,“ konstatuje náměstek David
Mánek. 

Jablonec využil nabídku krajského úřadu na
dodávku vakcín pro obyvatele domů s pečova-
telskou službou. „Očkování 160 osob jsme roz-
fázovali do tří dnů a do tří objektů. Začali jsme
v pátek 12. února v ulici Boženy Němcové, kde
vše proběhlo bez obtíží, s dodržením bezpeč-
nostních opatření a u žádného z klientů jsme
nezaznamenali nežádoucí vedlejší účinky. Pro-
očkování máme dobře připravené a domluvené
se všemi zainteresovanými stranami,“ říká ná-
městek pro oblast sociální David Mánek. Na apli-
kaci vakcín se město dohodlo s lékařkou Vero-

nikou Kaššovicovou z oddělení hematologie jab-
lonecké nemocnice. „Ta si zajistila potřebný zdra-
votnický materiál a zvládala administraci v in-
formačním systému infekčních nemocí (ISIN).
Protože k očkování se používá vakcína Moder-
na, situaci kolem jejího skladování i manipula-
ce to také výrazně zjednodušuje,“ tvrdí Mánek.

V úterý 16. a ve středu 17. února byli prooč-
kovaní klienti domů s pečovatelskou službou
v ulicích Novoveská a Palackého. V Jablonci
nad Nisou jsou čtyři domy s byty zvláštního ur-
čení pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, které vlastní město a pečovatelskou služ-
bu v nich poskytuje Centrum sociálních služeb.
Jsou v objektech v ulicích Palackého a Novo-
veská, Boženy Němcové a v kokonínské Slunné
ulici. V domech je celkem 181 bytů, v nichž ak-
tuálně žije 170 nájemníků. Druhá vlna očková-
ní je plánována od 12. března 2021. (jn)

V autobusech si můžete koupit respirátory
Únor v protiepidemických opatřeních byl
hlavně o diskuzích o očkování, o registraci
do národního systému i o konci nouzového
stavu. Jeho prodloužení ve čtvrtek 11. února
neodsouhlasili poslanci Parlamentu ČR. 

Jejich rozhodnutím odstartoval dohady o tom,
co všechno se pak v pondělí 15. února bude
moci otevřít – spustí se vleky, otevřou se ob-
chody a restaurace, děti se vrátí do škol. A tak
se všichni začali připravovat na obnovený provoz.

Nic takového se však nestalo. Přes víkend se
dohodli hejtmani s vládou na vyhlášení nového

nouzového stavu na další dva týdny s podmín-
kou, že čas nového nouzového stavu by se měl
využít k přípravě postupného návrat studentů
a dětí od 1. března k prezenční výuce, ale také
by se mělo začít pracovat na pozvolném uvol-
nění služeb a otevření malých obchodů. Těsně
před uzavírkou tohoto vydání měsíčníku však
ministr Jan Blatný prohlásil, že epidemická si-
tuace stále není dobrá, služby a malé obchody
se neotevřou, na návrat dětí do lavic je brzo.
Vyzval občany, aby dodržovali platná protiepi-
demická opatření. Pokud budou fungovat, ne-
bude třeba je zpřísňovat.

Nicméně ministr zpřísnil nařízení vztahující se
k ochraně dýchacích cest na místech s vysokou
koncentrací osob – od půlnoci z 22. na 23. února
začalo platit, že v obchodech a prostředcích hro-
madné dopravy musí lidé nosit respirátory třídy
FFP2, nanoroušky nebo dvě jednorázové roušky.
Ústenky, svépomocí vyráběné látkové roušky, šá-
ly či šátky nebudou už považované za dostatečnou
ochranu. Na toto nařízení obratem zareagoval
například nový jablonecký dopravce, společnost
Umbrella Coach & Buses. Od pondělí 22. února je
možné přímo u řidiče ve vozech nebo v předpro-
deji jízdenek nařízené respirátory koupit. (jn)

Foto Radka Baloghová
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Symbolem dnešní doby je rozmach informač-
ních technologií, ale na rozvíjení manuální
zručnosti a výchovu budoucích řemeslníků
a techniků se jaksi pozapomnělo.

Česká republika dnes už není jen zdrojem
levné pracovní síly. Její perspektivou je být ze-
mí technické inteligence. Začínat s výchovou
inovativně technicky přemýšlejících jedinců je
bezpodmínečně nutné už na základní škole.
V tomto smyslu střední školy dlouhodobě vyzý-
vají, aby se na ZŠ zásadně zlepšila kvalita poly-
technické výuky. 

Nejde jen o dílny
V současnosti přitom nejde už jen o rukodělné
dílny v rámci pracovních činností, ale o rozvoj
kreativity a technického myšlení dětí. Moderní
výuka nesmí opomíjet praktické pracovní do-
vednosti a návyky, které jsou potřebné v běž-
ném životě. Rozvíjením motorických i tvoři-
vých schopností a dovedností se kladně formuje
osobnost dítěte. Tvořivá činnost dětem umož-
ňuje projevit vlastní fantazii a nápady. Pro-
střednictvím praktických činností a dovedností
směřujeme k tomu, aby žáci získávali základní
pracovní dovednosti a návyky, poznávali vybra-
né materiály, suroviny a jejich vlastnosti, pou-
žívali při práci vhodné nástroje, nářadí a po-
můcky, osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, organizovali a plánovali svoji
práci, získávali orientaci v různých oborech lid-
ské činnosti, vytvářeli pozitivní odpovědný
vztah k práci, chápali práci jako příležitost k se-
berealizaci. Když se pak takový žák hlásí na ře-
meslný učební obor nebo střední technickou
školu, má úplně jiný přístup ke studiu, je moti-
vovaný. Přesně toto pomáhá narušit u rodičů
a dětí stereotyp při volbě školy, která je připra-
ví na budoucí povolání, kdy gymnázia, ekono-

mické nebo zdravotní školy jsou pro ně stále
určitou mantrou.

Podpora technické výuky
Náměstek primátora pro oblast humanitní Da-
vid Mánek se problematice vzdělávání věnuje
programově: „Jsem původním povoláním uči-
tel, působil jsem i jako ředitel základní školy,
takže o přípravě dětí pro život v našem průmy-
slově orientovaném kraji něco vím. Proto když
jsem se před čtyřmi lety podílel na formování
programových cílů ANO pro komunální volby
v Jablonci nad Nisou, v kapitole školství jsme
se rozhodli zaměřit na technické a jazykové
vzdělávání. A to nejen žáků, ale i samotných
pedagogů. S mým nástupem do funkce, kdy
jsem převzal i oblast školství a vzdělávání, jsme
z pozice města začali systematicky finančně
podporovat technickou výuku především na zá-

kladních školách. Záleží nám na polytechnickém
vzdělávání dětí, na rozvoji manuální gramot-
nosti, schopnosti dětí konstruktivně a logicky
myslet. To by je mělo pomoci přiblížit k tech-
nickým profesím, které jsou pro náš region to-
lik důležité. Dnes jsme v půlce naší čtyřleté mi-
se a děláme si vlastní rekapitulaci toho, co se
v této oblasti podpory zatím podařilo a jak
chceme pokračovat.“ 

Tři základní směry
Prostředky šly do nákupu technických staveb-
nic typu Merkur apod., které jdou na první
stupně základních škol; z rozpočtu města jsou
dále hrazeny školami organizované návštěvy
parku iQLANDIA Liberec, kde se děti v praxi
seznamují s přírodními a technickými zákoni-
tostmi a jevy, s fungováním jednoduchých i slo-
žitých technických zařízení, mají zde možnost
manuální i smyslové interakce. Třetím směrem
je cílená podpora zřizování výukových dílen,
zejména financování jejich technického vyba-
vení. Takto vznikla v Rychnově u Jablonce nad
Nisou i tzv. dřevodílna provozovaná Šárkou Hof-
richterovou. Nabízí mnoho programů, při kte-
rých se děti učí pracovat a opracovávat nejen
dřevo. 

Pilotní projekt v ZŠ Kokonín
„Zvláštní investiční akcí je pak pro nás vybudo-
vání pilotní školní dílny v objektu ZŠ Kokonín
v Rychnovské ulici. V první etapě jsme do pro-
stor investovali více než 170 tisíc korun a ve
druhé chystáme školu při budování podpořit
hned zkraje roku 2021 částkou velmi podob-
nou. V součtu by se tedy částka měla pohybovat
okolo necelých 400 tisíc korun. Díky těmto pro-
středkům zaslaným škole budou prostory nové

dílny vybaveny tak, aby zde vznikl moderní
a kvalitní prostor, kde se děti naučí pracovat se
dřevem, plasty nebo kovy, ale také prostor, kde
by v budoucnu mohli být školeni učitelé, aby
získané dovednosti mohli co nejlépe přenášet
do výuky,“ dodává David Mánek. (vrk)

Průmyslový Jablonec sází 
na technické vzdělávání žáků

Statutární město Jablonec nad Nisou i v roce 2021 finančně podpoří program
polytechnické výchovy v mateřských a základních školách vyhlášený
Ministerstvem školství. Trend systematické podpory technické a manuální
gramotnosti dětí nastolený od roku 2019 při změně na postu náměstka primátora
pro oblast školství bude v roce 2021 vyjádřen úhrnnou částkou ve výši necelého
jednoho milionu korun.

Foto Jiří Endler

Předvánoční dřevodílna, foto archiv ZŠ Kokonín

V letech 2019 až 2021 
téměř milion korun 

na pomoc technickému vzdělávání

V roce 2019 město poskytlo na podporu tech-
nického vzdělávání 219 tis. korun, v r. 2020 to
bylo už 381 tis. korun, z nichž bylo z důvodů
omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 vy-
užito jen 188 tis. korun. Na vybavení dřevodílny
v ZŠ Kokonín v roce 2020 město poskytlo 180
tis. korun. Pro rok 2021 se počítá v rozpočtu
s částkou cca 370 tis. korun (včetně nevyuži-
tých 193 tis. korun z roku 2020). Přičemž nelze
vyloučit, že by se rozpočtovou změnou mohla
v případě potřeby tato částka v roce 2021 ještě
navýšit.
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S pandemií bojuje jablonecký krizový štáb
Každý pátek se v Jablonci nad Nisou schází
stálá pracovní skupina jabloneckého krizo-
vého štábu, která řeší průběh pandemie na
Jablonecku a vše s ní související. Diskuto-
vaným tématem posledních schůzek je vznik
očkovacího centra a průběžné testování za-
městnanců magistrátu. 

Testování pomáhá zachovat činnost úřadu
Členové pracovní skupiny zvažovali, jaký přínos
má pro magistrát testovací přístroj IChroma,
který úřad zakoupil vloni v listopadu. „Orientač-
ní antigenní testování generuje pro úřad nemalé
finanční částky zvláště na zakoupení testů, avšak
testování zaměstnanců přímo na pracovišti je
užitečná věc. Už se nám podařilo tímto způso-
bem zachytit několik osob s pozitivním nále-
zem, a zastavit tak šíření nákazy napříč úřa-
dem,“ hodnotí primátor Jiří Čeřovský s tím, že
testování se týká zvláště úředníků, kteří ve zvý-
šené míře přichází do kontaktu s veřejností, ne-
bo těch, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. 

„Je to jeden ze způsobů, jak zachovat chod úřadu
pro veřejnost bez většího omezení služeb. Díky
testování se daří držet zhruba desetiprocentní
absenci úředníků, kteří jsou infikovaní nebo v ka-
ranténě,“ doplňuje slova primátora tajemník Ma-

rek Řeháček, podle kterého je s ohledem na plat-
ná vládní opatření pracovní režim úřadu dobře
nastavený. „Směrem k veřejnosti se daří plnit úko-
ly bez větších problémů, klienti se nikde nekumu-
lují ve frontách na odbavení,“ dodává Řeháček. 

K projednání úřední záležitosti se klient na
jablonecký magistrát objednává, a to prostřed-
nictvím objednávkového systému, nebo telefo-
nicky. Kontakty jsou na webu města https://
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/objednani
-v-dobe-mimoradnych-opatreni.html. Objedná-
vat se je možné v pondělí a středu od 8 do 17
hodin s hodinovou polední pauzou mezi 11.30-
12.30. V úterý, čtvrtek a pátek je možné si sjed-
nat schůzku od 8 do 14 hodin opět s hodinovou
pauzou na oběd, která začíná v 11.30. „Bez ob-
jednání je možné si vyřídit poplatky za odpad,
objednat nádobu a četnost svozu odpadu nebo
zajít na oddělení správy bytů. Obě pracoviště
jsou umístěná z boku radnice proti České pojiš-
ťovně, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin,
také zde platí hodinová pauza na oběd od 11.30
hodin,“ připomíná tajemník úřadu. 

Modré plakáty
Na různých místech Jablonce se objevily mod-
ré citylighty nabízející pomoc s registrací do

národního očkovacího systému. Jsou na nich
telefonní linky, které provozuje jak magistrát,
tak Kultura Jablonec. 

„Operátoři na linkách volajícího navedou po-
stupnými kroky do registračního systému, za
imobilním klientem přijde pracovník magistrá-
tu domů a další možností je zajít na kontaktní
místo v Eurocentru, kde pracovníci provedou
registraci za klienta,“ říká náměstek primátora
pro oblast humanitní David Mánek. 

Pití na veřejnosti a porušení zákazu 
vycházení
Například v posledním lednovém týdnu pro-
vedla jablonecká městská policie celkem 102
kontroly zaměřené na dodržování vládních na-
řízení ohledně zákazu restauračního provozu. 

„Dalších 496 kontrol se zaměřilo na dodržo-
vání aktuálních nařízení vlády v provozovnách.
Přijali jsme celkem jedno oznámení na porušo-
vání nařízení vlády, které se však nepotvrdilo.
Hlídky MP řešily v posledním lednovém týdnu
také dva případy porušení zákona, jednou šlo
o pití alkoholu na veřejnosti a jednou byl poru-
šen zákaz vycházení. Oba přestupky řešili
strážníci na místě pokutou v celkové výši 1 100
Kč,“ konstatuje ředitel MP Michal Švarc. (jn)

Město vyhlásilo výzvu k registraci subjektů
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ
formou příměstských táborů.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků
1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dí-
tě u vybraného poskytovatele o hlavních prázd-
ninách v roce 2021.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města rodičům dětí. Zare-
gistrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu
od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek měs-
ta (mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování
příspěvku u města). 

Za každé předškolní dítě či za každého žáka
1. třídy, který bude v pracovní dny využívat je-

jich službu, bude poskytnut příspěvek 100 Kč
/1 dítě/1 pobytový den. Příspěvek bude na jed-
no dítě poskytován nejvýše pět pracovních dnů,
maximálně do výše 500 Kč.

Podmínky pro registraci 
Přihláška podaná na předepsaném formuláři
(ke stažení na webu města nebo k dispozici na
níže uvedených kontaktech).

Doložení povinných příloh: živnostenské o-
právnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjektu
s dokumentem, ze kterého je patrná možnost
poskytovat požadované služby (např. stanovy,
zakládací listina, zřizovací listina), platný výpis
z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zá-
stupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupo-
vat, ne starší než tři měsíce, vyjma ředitelů/ře-
ditelek příspěvkových organizací, které zřizuje
město nebo kraj, předložení aktuálního ceníku
na období červenec–srpen 2021 (ceny musí být

v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dě-
tí za první pololetí 2021); cena za službu musí
být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Uzávěrka registrace je 31. 3. 2021 ve 12.00 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obál-

ce s označením Prázdniny 2021 na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Alena
Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně do-
ručte po předchozí telefonické domluvě tamtéž.
Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas
doručení na podatelnu magistrátu města nebo
přímo na oddělení školství.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum
a čas doručení na podatelnu Magistrátu města
Jablonec nad Nisou nebo přímo na oddělení
školství.

Bližší informace poskytne: Alena Purmová,
tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablo-
nec.cz. (ap)

Bezpečně, online, raz dva – sčítání začíná
Již od roku 1869 probíhá na našem území
každých deset let sčítání lidu. Letos se bude
sčítat znovu. Celý proces začne o půlnoci
z 26. na 27. března, potrvá do 9. dubna a no-
vinkou je elektronická forma.

Po celé období má každý možnost sečíst se on-
line prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplika-
ci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-
nost od 17. dubna do 11. května vyplnit a ode-
vzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Vzhledem k současné epide-
mické situaci připravil Český statistický úřad
(ČSÚ) v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých se výrazně
omezí fyzické kontakty mezi sčítacími komisa-
ři a obyvatelstvem. Formuláře do domácností
budou doručované jako doporučené poštovní
zásilky, a proto nebudou sčítací komisaři po-
máhat s jejich vyplňováním. V případě potřeby

se však můžete obrátit na infolinku 840 304 050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat zdar-
ma v předtištěné obálce poštou nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místem České pošty. 

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, kte-
ré mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, své-
právnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opat-
rovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách ČSÚ.

Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání
a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat 
sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s příslušnými právní-
mi předpisy a používány jsou maximálně za-
bezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruk-
tury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých praco-
višť a v konečném důsledku ovlivňují život kaž-
dého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

(red)
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První měsíc nového dopravce ve městě
Od 1. února provozuje městskou hromad-
nou dopravu ve městě i veřejnou dopravu
na Jablonecku nový dopravce – Umbrella
Coach & Buses, s. r. o. Změnil se vozový park,
odbavovací zařízení a začala platit optima-
lizace linek MHD, jež by měla přinést někte-
ré úspory. 

Nový dopravce má k dispozici 30 autobusů
značky Mercedes na dieselový pohon, z nichž
čtyři jsou malokapacitní s délkou do osmi met-
rů. V provozu je v době největší dopravní špič-
ky celkově 26 autobusů, 15 % vozového parku
slouží jako rezerva pro řešení případných po-
ruch a mimořádností. K novému dopravci pře-
šlo 43 řidičů od původní dopravní společnosti,
další jsou kmenovými řidiči firmy Umbrella.

První týden se chyby objevily
„V prvních dnech se dopravce potýkal s vyšším
procentem zpožděných spojů, řádně nefungo-
valy přestupní vazby v centrální zastávce auto-
busové nádraží. Chyby se objevovaly na trasách
nových linek, došlo i k několika výpadkům
v zajištění spojů nebo část linky jel autobus po
nesprávné trase,“ říká ředitel Jablonecké do-
pravní, a. s., (JD) Luboš Wejnar s tím, že JD
s dopravcem úzce spolupracuje už od listopa-
du. Od začátku února je komunikace intenzív-
ní během celého dne. „Ve druhém únorovém
týdnu již nastalo výrazné zlepšení v přesnosti
spojů a minimalizovaly se nedostatky v pře-
stupních vazbách. K určitému procentu zpož-
děných spojů přispěly nepříznivé klimatické
podmínky – sníh a zhoršená průjezdnost někte-
rých klíčových komunikací, velmi vysoké mra-
zy a také částečně ne zcela funkční odbavovací
systém,“ konstatuje Wejnar.

Hlavním úkolem dopravce bylo soustředit se
na přesnost spojů a zkvalitnit přestupní vazby.
Jakmile cestující zmáčkne tlačítko pro výstup,
objeví se doplněná světelná informace o zasta-
vení autobusu v zastávce. Na zavírání dveří
upozorní cestující zvukový signál. Na podlahy
vozů se lepí protismykové pásy. 

Jablonecká MHD je jako první 
v centrálním dispečinku LK
V autobusech je také zcela nový odbavovací
systém. „Před nasazením do ostrého provozu
prošel zkušebním provozem, během kterého
nevykazoval vážnější vady. V ostrém provozu
však v nových zařízeních nefungovaly starší
karty OPUSCARD vyrobené do roku 2017.
Chybu v platební aplikaci přiznala ČSOB, která
nyní řeší softwarové úpravy,“ vysvětluje ne-
funkčnost odbavovacího systému Luboš Wejnar
a dodává, že jednou z možností, jak chybu na-

pravit, je bezplatná výměna zmíněných karet,
zůstatek hotovosti se z původní karty přehraje
na novou. V MHD Jablonec je aktivních 7 %
z celkových 25 tis. karet vydaných do roku 2017.
S problémy se řidiči a cestující také setkávali
při odbavení prostřednictvím OPUSCARD, kdy
je na kartě nahráno časové jízdné. Občasné vý-
padky platby zaznamenaly na začátku února
i bezkontaktní bankovní karty. Tyto problémy
jsou už minulostí. 

Díky novému odbavovacímu zařízení je jab-
lonecká MHD jako první zapojená do centrál-
ního dispečinku Libereckého kraje. „Přes počá-
teční problémy se zasíláním dat z odbavovacích
zařízení je od 11. února systém funkční a řidiči
dostávají z centrálního dispečinku informace
o případných zpožděních jednotlivých linek,
aby mohli dodržovat přestupní vazby na auto-
busovém nádraží, na zastávce Ostrý Roh mezi
linkou MHD č. 101 a regionální linkou č. 141
Liberec–Jablonec nad Nisou a v Rychnově u Jab-
lonce nad Nisou při přestupu mezi MHD a vla-
kovými spoji,“ připomíná ředitel JD. Po odstra-
nění problému s GPS v odbavovacím zařízení je
taktéž funkční automatické hlášení zastávek
MHD. 

Připomínky přijímá JD do konce března
Poslední velké úpravy tras městské dopravy by-
ly v roce 1996, poté následovaly jen dílčí změ-
ny, například v roce 2009 změna trasy linky č.
101 v centru města. Aktuální optimalizace při-
nese roční úsporu 70 tis. kilometrů, což se při
kompenzaci 44,56 Kč/km rovná částce 3,1 mil. Kč.
„V pracovní dny je vypravováno 533 spojů, o ví-
kendu 233. Jablonecká dopravní do konce břez-
na bude shromažďovat veškeré podněty a při-
pomínky od cestujících ke změnám, v dubnu je
vyhodnotí a případně přistoupí na jejich zákla-
dě k úpravám,“ konstatuje ředitel Wejnar.

Nejvíce podnětů zaslali občané Horní Prose-
če, kteří si stěžují na prodloužení intervalů
z 30 minut na 60 minut z Horní Proseče do za-
stávky U Tenisu, připomínky zasílají také lidé
žijící na sídlišti Na Vršku a v okolí zastávky
Petra Bezruče, v Jabloneckých Pasekách nejsou
spokojení s dopravním spojením na Žižkův Vrch,
protože musí na autobusovém nádraží přestou-
pit. 

Objevují se ale také pozitiva. „Nejvíce je klad-
ně hodnocená nová linka MHD přímo do areá-
lu nemocnice, nová zastávka před vchodem do
divadla, dopravní obslužnost ulice 28. října ne-
bo propojení sídliště Žižkův Vrch s obchodním
centrem Rýnovka a nemocnicí. Pozitivně cestu-
jící vnímají také úpravu trasy linky č. 107 ze

Želivského ulice do zastávky Rýnovice, samo-
obsluha,“ vypočítává Luboš Wejnar. 

Už teď je jasné, že od 1. března se navýší po-
čet spojů v pracovní dny ve špičce v úseku
Horní Proseč–U Tenisu tím, že se zkrátí interval
opět na 30 minut, o 3 minuty bude upravený
čas odjezdu linky č. 106 od nádraží Jablonecké
Paseky, aby se zkvalitnily přestupní vazby na
autobusovém nádraží. „Současné odjezdy jsou
každou 19 a 49 minutu, nově budou spoje od-
jíždět v 16 a 46 minutu. Navíc od 7. 3. 2021 po
dohodě s KORID LK bude školní spoj linky
č. 141 Liberec–Jablonec jedoucí Podhorskou
ulicí prodloužený až na Žižkův Vrch. Od 1. dub-
na bude upravený jízdní řád některých linek
obsluhujících sídliště Na Vršku, oblast zastávek
Nemocniční a Petra Bezruče, a to i s ohledem
na připravované uzavírky komunikací Gene-
rála Mrázka a Liberecká,“ uzavírá ředitel Jablo-
necké dopravní, a. s., Luboš Wejnar. (jn)

■ Otázky a odpovědi
Častý přichází dotaz na linku č. 107, což je
přímý spoj ze Mšena do nemocnice – proč
se ruší, ptají se cestující.

Luboš Wejnar: Linka 107 je i nadále zacho-
vána ve stejném dopravním režimu a stále
má svůj polokružní charakter jako v minu-
losti. Na zastávce Želivského se linka 107
bez nutnosti přestupu mění na 106 a pokra-
čuje k nemocnici. Nejede Rýnovickou ulicí,
ale odbočuje ke hřbitovu a dále využívá za-
stávek Koloniál a Nemocniční (druhý vchod
do nemocnice). Linka 106 následně pokra-
čuje do stanice 28. října, Obchodní akade-
mie a dále do centra města.

Foto 3 x Luboš Wejnar
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Vedoucí oddělení stavební úřad 
na odboru stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucího oddělení stavební úřadu na odboru
stavebním a životního prostředí, 11. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru stavebního, archi-
tektonického nebo právnického směru, popř.
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví za
podmínky minimálně dvou let praxe v oboru;
možno i středoškolské za podmínky minimálně
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
vykonávajícím státní správu (i v přenesené pů-
sobnosti), nejlépe při výkonu agendy stavební-
ho úřadu; složená zkouška zvláštní odborné
způsobilosti na požadovaném úseku výhodou;
dobrá orientace v prostředí výkonu přenesené
působnosti státní správy; výborné komunikač-
ní a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit
středně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení
problémů; flexibilita, loajalita, samostatnost
a zodpovědnost; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz – mini-
málně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně
velkého pracovního kolektivu, který zajišťuje
veškerá 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 vlastnic-
kého práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňo-
vací zákon) a to na území statutárního města
Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spadají-
cích do územní působnosti obecního úřadu ob-
ce s rozšířenou působností s výjimkou obce
Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 4. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 8. března 2021 do 11 hodin.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví (sociální pracovník – oddělení sociální
péče), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy v oblasti sociální

práce; zkušenosti z obdobné pozice výhodou;
absolvování zkoušek odborné způsobilosti vý-
hodou; organizační, komunikační schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; pracovní fle-
xibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce,
koncepční myšlení, odolnost vůči stresu; schop-
nost pružně rozhodovat a přijímat za svá roz-
hodnutí odpovědnost; časová flexibilita (práce
i mimo stanovenou pracovní dobu); uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, internet); ři-
dičský průkaz skupiny B výhodou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-
lonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města. Zejména
jde o úkoly na úseku sociální práce s klienty
a rodinami ohroženými sociálním vyloučením
ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností, a to dle příslušné legislativy (zejména zá-
kona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociál-
ních službách, občanského zákoníku, zákona
o právech příslušníků národnostních menšin
a dalších souvisejících zákonů). Dále pak pre-
ventivní a poradenská činnost, spolupráce s or-
gány v oblasti sociálního zabezpečení, sociální-
mi a zdravotními službami a dalšími státními
institucemi.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem 1. 4. 2021, popř. dle vzájemné
dohody.

Přihlášky do 8. března 2021 do 11 hodin.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
renta/tku odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví (sociální pracovník – agenda sociálně
právní ochrany dětí), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpo-
vídající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné způ-
sobilosti výhodou; organizační, komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůr-
čí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stre-
su; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-

lonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města. Ze-
jména jde o úkoly na úseku sociálně-právní
ochrany dětí dle příslušné legislativy (zejména
zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský
zákoník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi
a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrovnic-
tví při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenská činnost, spolupráce se soudy, or-
gány činnými v trestním řízení, ústavními zaří-
zeními, školami, neziskovými organizacemi
a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD
podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1.4.2021, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 10. března 2021 do 11 hodin.

Referent odboru stavebního a životního 
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru stavebního a životního pro-
středí (agenda odpadového hospodářství
a ochrany zvířat proti týrání), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na
ochranu životního prostředí, nejlépe se specia-
lizací na odpadové hospodářství nebo ochranu
zvířat proti týrání; zkouška odborné způsobi-
losti výhodou; orientace v právních předpisech
z oblasti životního prostředí výhodou; uživatel-
ská znalost práce s PC (Microsoft Office); ocho-
ta k práci v terénu; organizační schopnosti; od-
povědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita;
dobré komunikační schopnosti pro jednání
s právnickými i fyzickými osobami.

Popis vykonávané práce: provádění odbor-
ných činností v ochraně životního prostředí –
výkon státní správy na úseku odpadového hos-
podářství a ochrany zvířat proti týrání v rozsahu
svěřeném obcím, pověřeným obecním úřadům
a obecním úřadům obcí s rozšířenou působ-
ností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném
znění, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zví-
řat proti týrání v platném znění a předpisů sou-
visejících, včetně projednávání přestupků dle
uvedených zákonů

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem 1. 4. 2021, popř. dle vzájemné
dohody

Přihlášky do 10. března 2021 do 11 hodin.

Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů najdete
na webu www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

■ Personální inzerce

Úřední hodiny jsou v maximálním rozsahu
S ohledem na aktuální usnesení Vlády ČR
č. 128 ze 14. února 2021, po diskusi ve stálé
pracovní skupině krizového štábu a po pro-
jednání s primátorem města se provoz
Magistrátu města Jablonec nad Nisou za-
chovává v dosavadním režimu.

Úřední dny a hodiny jsou stanoveny v původ-
ním rozsahu jako před pandemií – tedy na rad-
nici pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00,
v budově v ulici Komenského, kde se vyřizují
správní agendy, jako občanské a řidičské prů-
kazy, pasy apod. jsou úřední hodiny od pondělí
do pátku, přičemž v pondělí a středu jsou od 8
do 17, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin
vždy s hodinovou polední pauzou od 11.30 ho-
din. Platí však, že se odbavují pouze objednaní
klienti. Výjimkou v objednávání je pracoviště,

kde se řeší agenda odpadů – objednávání po-
pelnic či četnost svozu apod., a kancelář oddě-
lení správy bytů. Obě se nachází z boku radni-
ce proti budově pojišťovny a otevřené jsou
v pondělí a středu od 8 do 17 hodin s hodinovou
polední pauzou od 11.30 hodin.

„Cílem tohoto opatření je minimalizovat kon-
takty v úředních prostorách, zamezit shluková-
ní v čekárnách atd. Naší snahou ovšem je, aby
v případě volné kapacity pracoviště byli odba-
veni i ti klienti, kteří přijdou bez objednání, pří-
padně jim byl stanoven konkrétní termín odba-
vení,“ říká primátor Jiří Čeřovský.

Do obou budov magistrátu je možný vstup
i nadále pouze přes vstupní pracoviště, kterým
je na radnici informační středisko, v Komen-
ského ulici pokladna a informace. „Osoby, kte-
ré nevyřizují pracovní záležitosti, do budov

vpouštěny nejsou,“ doplňuje tajemník magist-
rátu Marek Řeháček. Podle jeho slov i nadále
platí, že také samotní zaměstnanci úřadu ome-
zují vzájemné kontakty. „Je třeba přiměřeně
minimalizovat veškeré interní porady, které je
možné konat například online. Do režimu onli-
ne jsou převedená také jednání komisí, výborů
či pracovních skupin, jednání rady a zastupitel-
stva jsou zachovaná, avšak částečně také probí-
hají distančně,“ připomíná tajemník s tím, že
správnou volbou bylo dobrovolné testování na
COVID-19. 

„Tímto způsobem se daří zachytit případný
pozitivní výskyt a zachovat tak služby úřadu
v plném rozsahu,“ uzavírá Marek Řeháček
s tím, že výsledky posledního testování 18. úno-
ra byly všechny negativní.

(jn)
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do prvního ročníku základního vzdě-
lávání pro školní rok 2021/2022 je ve všech
základních školách zřizovaných statutár-
ním městem Jablonec nad Nisou stanoven
na čtvrtek 8. dubna 2021.

Zápis bude probíhat stejně jako v loňském roce
elektronickou formou. V případě, že epidemio-
logická situace bude stále nepříznivá, bude ro-
dičům pravděpodobně umožněno podávat při-
hlášky k plnění povinné školní docházky 8. a 9.
dubna 2021. Proto, prosím, sledujte webové
stránky základních škol a města, kde budou
nejdéle 29. 3. 2021 zveřejněny podrobné infor-
mace k zápisu.

A jak se mají rodiče s dětmi na tento
důležitý krok připravit, napoví některé
základní informace:

Školský obvod
Každá základní škola má školský obvod stano-
vený obecně závaznou vyhláškou a garantuje
tak přijetí dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu má dí-
tě trvalý pobyt. V Jablonci takových obvodů má-
me devět a jsou řadu let ustálené. Dvou sou-
kromých ZŠ, které na území města vyvíjí svoji
činnost, se školské obvody netýkají. 

Odklad povinné školní docházky a poradny
Zvažuje-li rodič odklad školní docházky, musí
současně s žádostí o něj doložit doporučující
posouzení dítěte od příslušného školského po-
radenského zařízení (pedagogicko-psycholo-
gické poradny nebo speciálního pedagogického
centra) a odborného lékaře nebo klinického lo-
gopeda. Aby v den zápisu mohli rodiče obě po-
souzení řediteli školy doložit, provádí Pedago-
gicko-psychologická poradna v Jablonci nad
Nisou již od konce února vyšetření školní zra-
losti dětí, a je tedy možné se objednávat.

V případě, že dítě již mělo vystaveno vyšetře-
ní s poskytováním podpůrného opatření v MŠ,
je nutné dítě nechat znovu vyšetřit, aby mohlo
být případné podpůrné opatření poskytováno
i v základní škole, které je nutné podat infor-
maci o této skutečnosti v předstihu. Zároveň je
nutné připomenout, že zákonný zástupce, jehož
dítěti byl v předešlém roce povolen odklad škol-

ní docházky, musí s dítětem přijít k zápisu
i v roce letošním.

Výběr školy a možnost její prohlídky
Rodiče, kteří řeší otázku, jakou školu pro své
dítě vybrat, mají dvě možnosti. Buď se rozhod-
nou pro ZŠ garantovanou školským obvodem,
nebo si vyberou školu dle svého uvážení,
ovšem s rizikem, že dítě nemusí být do vybrané
školy přijaté.

S ohledem na současnou epidemiologic-
kou situaci v této době není možné s určitos-
tí říci, zda budou moci probíhat dny otevře-
ných dveří tak, jak bylo v minulosti zvykem.
Pro snadnější rozhodování si pro vás školy
proto připravily následující krátké charakte-
ristiky s odkazy na své webové stránky
a kontakty, na kterých si lze domluvit indivi-
duální schůzku za dodržení vládních nařízení.

Naplněnost škol a počty dětí v 1. třídách
Kapacitní možnosti škol jsou omezené, proto
neumožní výraznější zvýšení počtu prvních
tříd, než bylo loňských 18. Obecně přichází
z MŠ dětí stále hodně, proto jsou počty v prv-
ních třídách vyšší než před pár lety, někde se
blíží až k zákonem povoleným třiceti. Na-

plněnost prvních tříd také závisí na volbě rodi-
čů. V zájmu města i ředitelů škol je rovnoměr-
né naplnění, ale právo rodičů na výběr školy
tento záměr někdy maří a některé první třídy
mohou být zbytečně početné. Při přijímání dítě-
te se tak přihlíží k jeho trvalému bydlišti ve
školském obvodu, při volné kapacitě pak
i k faktu, že do školy chodí sourozenec. V pří-
padě početního převisu rozhoduje losování.

Kde získat další informace, s kým se poradit?
Rodiče budoucích prvňáčků chceme ujistit, že
v procesu zvaném zápis nejsou na svá rozhod-
nutí sami. Mají právo na dotazy a informace
a všichni zainteresovaní jsou připraveni pora-
dit a pomoci. Jen je třeba o jakoukoliv pomoc
požádat včas. Zdrojem základních informací
jsou webové stránky základních škol a Jablo-
necký měsíčník. S konkrétními dotazy je mož-
né se obrátit na ředitele škol nebo na oddělení
školství. Cenné rady také poskytnou odborníci,
např. v pedagogicko-psychologické poradně.
Neméně důležitá při rozhodování rodičů je
i mateřská škola, do které dítě dochází a která
dokáže podat výstižnou charakteristiku o kaž-
dém z nich.

Zdeňka Květová,vedoucí odd. školství

Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Pivovarská
Rada města Jablonec nad Nisou v souladu
se zákony a předpisy vyhlašuje konkurzní
řízení na obsazení pracovního místa ředite-
le/ředitelky Základní školy Jablonec nad
Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organi-
zace.

Nástup: 1. 8. 2021
Předpoklady a požadavky: 
• splnění předpokladů pro výkon funkce ředite-

le školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• znalost problematiky řízení školství a přísluš-
ných právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• plná způsobilost k právním úkonům
• zdravotní způsobilost
• organizační, řídící a komunikační schopnosti

K přihlášce ke konkurznímu řízení přiložte
(vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz):
• úředně ověřenou kopie dokladů o nejvyšším

dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom

včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo do-
datku k diplomu, případně úředně ověřená
kopie dokladu o úspěšném ukončení studia
dokládající získání odborné kvalifikace (v pří-
padě dosažení odborné kvalifikace v jiném
než českém jazyce je nutné doložit úředně
ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky
z českého jazyka),

• doklad o celkovém průběhu zaměstnání a dél-
ce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh
vykonávané práce a přesné časové vymezení,

• strukturovaný životopis (opatřený datem
a podpisem uchazeče),

• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu
daného pracovního místa, které nesmí být
starší než dva měsíce,

• vlastní nástin koncepce dalšího rozvoje školy
(max. čtyři strany formátu A4) včetně čestné-
ho prohlášení o vlastním autorství koncepce 

• výpis z evidence rejstříku trestů, který nesmí
být starší než tři měsíce,

• čestné prohlášení o plné způsobilosti k práv-
ním úkonům.

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení
a vlastní koncepci dalšího rozvoje školy je nut-
né vlastnoručně podepsat. Ke konkurznímu ří-
zení budou přijaty pouze přihlášky obsahující
kompletní doklady.

Adresa pro doručení přihlášek: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Oddělení školství –
Alena Purmová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jab-
lonec nad Nisou.

Způsob a termín podání přihlášky: Přihlášku
s požadovanými doklady včetně příloh zaslat
doporučeně na uvedenou adresu nebo osobně
v uzavřené obálce na podatelnu MMJN.
Obálku nutno označit: KONKURZ ZŠ JAB-
LONEC NAD NISOU, PIVOVARSKÁ 15 –
NEOTVÍRAT. Termín podání přihlášky: nejpo-
zději do pátku 19. března 2021 do 12.00 hodin.
Případné dotazy na telefonu 483 357 315 (Alena
Purmová), 483 357 270 (Zdeňka Květová). 

Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů najdete
na webu www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Ilustrační foto
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Představujeme jablonecké základní školy
Jablonecké základní školy každoročně otvíra-
ly své dveře rodičům a budoucím prvňáčkům,
aby nechaly nahlédnout do svých prostor a uká-
zaly, co budoucí školáky čeká.

Výjimkou byl minulý rok, kdy plánované dny
otevřených dveří zavřela první vlna pandemie
COVID-19. Bohužel ani letošní pandemická si-
tuace otevření škol veřejnosti nepřeje. Budoucí
školáci se opět nepodívají do míst, do kterých by
měli od září nastoupit. 

Ani zákonní zástupci dětí se nemohou při vý-
běru školy rozhodovat na základě možností a vy-

bavenosti jednotlivých škol. Když nelze školy
navštívit, je možné si o nich alespoň přečíst ná-
sledující školní medailonky a podívat se na jejich
webové stránky. 

„V Jablonci máme devět základních škol
a chtěli jsme je nějakým způsobem představit.
Proto jsme požádali jednotlivé ředitele, aby nám
do Jabloneckého měsíčníku napsali krátké cha-
rakteristiky svých škol. Ty sice nenahradí osobní
prohlídku, ale mohou částečně pomoci s výbě-
rem školy, byť prioritou pro zápis je vždy spádo-
vost,“ říká Lenka Lipšová z odboru školství jab-
loneckého magistrátu. 

ZŠ Jablonec, 5. května 76
Ředitelka školy: Michaela Hanyšová
775 999 954, 602 247 149
reditel@zsjbc5kvetna.cz
www.zs5kvetna.cz

Škola je umístěna v okrajové části města ve
dvou budovách, které jsou odděleny školním
parkem se zelení a obě budovy jsou spojeny
spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází
les, louky a park. Vzhledem k velké úspěšnosti
v získávání finančních prostředků z evropských
fondů je škola nadstandardně vybavena pro vý-
uku v oblasti informačních technologii a jazyků.

Ve škole se vyučuje podle tří vzdělávacích
programů. Kromě běžných tříd škola otevírá
specializované třídy s programem Montessori
a specializované třídy s rozšířenou výukou ja-
zyků.

Škola vytváří pro své žáky co nejlepší studij-
ní podmínky; vede je ke zdravému životnímu
stylu, při němž se maximálně eliminuje rizikové
chování dětí (drogy, šikana, kriminalita apod.),
které je v současné době tolik ohrožuje. K to-
muto velmi napomáhají ve škole přítomní spe-
ciální pedagog, výchovný poradce i metodik
prevence.

Součástí školy je školní družina, která v sou-
časné době má pět oddělení, a školní jídelna.

ZŠ Mšeno, Arbesova 30
Ředitel školy: Tomáš Saal
483 737 111
info@arbesovka.cz
www.arbesovka.cz

ZŠ je plně organizovaná škola se dvěma třída-
mi v každém ročníku. Její velkou výhodou je
umístění v klidném prostředí v blízkosti jablo-
necké přehrady. Od 6. ročníku fungují ve škole
sportovní třídy s všesportovním zaměřením.
Právě v oblasti sportu vykazují žáci trvale vyni-
kající výsledky, a to i v celorepublikovém mě-
řítku. Nejen jim, ale všem žákům slouží ke

sportovnímu vyžití dvě tělocvičny, posilovna
a hřiště. Školní družina má pět oddělení a v pro-
vozu je denně od 6.30 do 16.30 hodin. 

Součástí budovy je školní jídelna, která nabí-
zí třikrát týdně výběr ze dvou jídel a možnost
bezlepkové diety. V rámci ŠVP se žáci 2. a 3. tříd
účastní plaveckého výcviku, žáci 2. stupně ly-
žařského výcviku a žáci sportovních tříd cyklis-
tického, vodáckého a lyžařského kurzu. 

Ve škole působí psycholog, který spolu s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence za-
jišťují harmonizační pobyty pro žáky 6. ročníku
a programy zaměřené na prevenci sociálně-pa-
tologických jevů. Škola nabízí volnočasové akti-
vity zaměřené na sport a výtvarné činnosti.

ZŠ Jablonec, Liberecká 26
Ředitel školy: Martin Chytka
487 370 333
skola@zsliberecka.cz
www.zsliberecka.cz

Základní škola Liberecká je moderní školou
v centru města. Poskytuje výuku od 1. po 9. roč-
ník, přičemž v každém ročníku jsou tři třídy.
Součástí školy je školní jídelna a školní druži-
na, která má navíc k dispozici i nově postavený
samostatný objekt. Školu obklopuje rozsáhlý
areál s herními prvky a sportovním hřištěm.
Škola využívá nejmodernější technikou vyba-

vené nové odborné učebny cizích jazyků, příro-
dopisu, fyziky, chemie a pracovní dílny. Žáci
mají k dispozici rozsáhlou školní knihovnu
a studovnu. 

Dataprojektory a interaktivní tabule patří ke
standardnímu vybavení všech tříd. Žáci absol-
vují kurz plavání a lyžování, v 1., 2. a 6. třídě
harmonizační pobyt. Škola udržuje dlouholetou
spolupráci s partnerskou školou v Bautzenu
a Neugablonz. 

Ve škole působí již řadu let speciální pedagog,
který je spolu s výchovným poradcem i metodi-
kem prevence velkým přínosem v různých si-
tuacích. Škola nabízí žákům zhruba dvě desítky
zájmových kroužků.

ZŠ Mšeno, Mozartova 26
Ředitel školy: Karel Opočenský
483 737 920
skola@zsmozartova.cz
www.mozartova.cz

Stále probíhající postupná modernizace školy
umožňuje žákům i učitelům pracovat v moder-
ně vybavených třídách a odborných učebnách.
Škola má bezbariérový přístup a novou venkov-
ní učebnu přírodních věd. Škola nabízí výuku
anglického jazyka od 1. ročníku, pro předškolá-
ky vždy po zápisu Veselou školičku. Již mnoho
let ve škole působí školní psycholog. Do výuky na

obou stupních jsou zakomponovány preventiv-
ní programy, ekologické výjezdy, dopravní vý-
chova, poznávací, sportovní i kulturní aktivity. 

Budova školní družiny je v přímém soused-
ství školy a provoz zajišťuje denně od 6.00 do
16.00 hodin, resp. do 17.00 hod. Ve školní jídel-
ně předkládají svým strávníkům dva až třikrát
týdně výběr ze dvou jídel, v prostoru školy je již
několik let zdravý bufet. 

Ke sportování žáků i veřejnosti slouží tři tělo-
cvičny a atletické hřiště přímo u školy. Nedíl-
nou součástí školní budovy je prostor hudební-
ho oddělení ZUŠ a pobočka městské knihovny
pro žáky i mšenskou veřejnost. V neposlední
řadě je škola i dobře dopravně dostupná.

Ilustrační foto
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ZŠ Šumava, Na Šumavě 43
Ředitel školy: Jan Kolář
483 369 221
kolar@zssumava.cz
www.zssumava.cz

Základní škola Na Šumavě 43 je jednou z nejstar-
ších škol v Jablonci. Pokrývá výuku od prvního po
devátý ročník. V jednotlivých ročnících jsou pře-
vážně tři třídy. Škola má čtyři budovy, kde tři na
sebe vzájemně navazují (ulice Na Šumavě) a jedna
budova stojí samostatně v ulici Švédská. Budova
ve Švédské je primárně určena pro vzdělávání žá-
ků 1. tříd a školní družinu, která má v současné

době šest oddělení. Součástí je školní jídelna, kte-
rá nabízí výběr ze dvou jídel a salátový bar. Škola
má dvě tělocvičny, dvě venkovní hřiště, k dispozi-
ci je přírodní učebna využívaná za příznivého po-
časí především pro výuku přírodopisu, výtvarné
výchovy, prvouky i pěstitelských prací. Škola se
nachází uprostřed sídliště Šumava, poblíž jablo-
necké přehrady a je dobře dopravně dostupná.
Pro výuku využívá blízkosti plaveckého bazénu
a sportovní haly. V rámci školního vzdělávacího
programu se jednotlivé ročníky účastní tematicky
zaměřených několikadenních výjezdů (vodácké,
lyžařské, přírodovědné, vzdělávací, harmonizační
aj.). Jedním z hlavních cílů školy je budování
zdravých třídních kolektivů.

ZŠ Žižkův Vrch, Pasířská 72
Ředitelka školy: Jitka Šťovíčková
484 846 334
reditel@zspasirskajbc.cz
www.zspasirska.cz

Základní škola je plně organizovaná s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy a v současné době
má 19 tříd v devíti ročnících. Nachází se upro-
střed sídliště Žižkův Vrch, v klidné lokalitě, s dob-
rou dostupností, blízko lesoparku. 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna
a školní družina s provozní dobou od 6.00 do
16.00 hodin. ZŠ má každoročně rozmanitou na-

bídku zájmových kroužků. Předností školy je vý-
uka anglického jazyka od 1. ročníku, sportovní
příprava od 6. ročníku, nadstandardně vybavené
učebny fyziky, chemie a dvě počítačové učebny.

Neocenitelnou pomoc v ZŠ zabezpečuje škol-
ní psycholog a speciální pedagog společně s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence. 

Ve škole je velká, plně vybavená tělocvična,
malá tělocvična a zrcadlový sál. Součástí školy
je také rozsáhlý sportovní areál, který může
v odpoledních hodinách při splnění podmínek
provozního řádu využívat veřejnost.

Základní škola pořádá pro děti z MŠ tradiční
Školičku, sportovní soutěže pro veřejnost Paskiá-
du i Akademii – rozloučení s žáky 9. ročníku.

ZŠ Jablonec, Pivovarská 15
Ředitel školy: Jan Valášek
483 710 859
7zsjbc@7zsjbc.cz
www.7zsjbc.cz

Škola se nachází v centrální části města s pů-
vodní zástavbou. V současné době se vzdělávají
žáci celkem v 11 třídách. V ZŠ Pivovarská usi-
lujeme o vyváženost osvědčených postupů
a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni,
že ne vše tradiční je špatné a ne vše moderní je
přínosné. Při výuce se snažíme dbát na základ-
ní myšlenku našeho vzdělávacího programu –

„Smysluplně, zajímavě a tvořivě“. Díky stabilní-
mu pedagogickému sboru a vysoké úspěšnosti
ve využití dotačních titulů se nám dlouhodobě
daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výu-
ku. Pro rozvoj praktických dovedností dětí vyu-
žíváme kvalitně vybavené odborné učebny, díl-
ny, cvičnou kuchyňku a městská sportoviště
v okolí školy. Pořádáme lyžařský a vodácký vý-
cvik, výuku plavání, návštěvy divadla, exkurze
a výlety. Na škole se vyučují tři cizí jazyky –
angličtina, němčina a francouzština.

Školní družina a školní jídelna se nachází
v samostatné budově naproti hlavní budově
školy. ŠD má tři oddělení a bohatou nabídku
zájmových kroužků.

ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
Ředitelka školy: Jana Mašindová
483 305 317
skola@zsrynovice.cz
www.zsrynovice.cz

Škola je moderně vybavená, plně organizovaná
s devíti postupnými ročníky, na prvním i na dru-
hém stupni po jedné třídě. Nachází se v klidné
části města v blízkosti lesa, nedaleko autobu-
sových zastávek. Pro mladší děti (především pro
školní družinu) je určena zahrada s prolézačka-
mi, pískovištěm, košem na streetball. Škola je
bezbariérová a klade důraz na vstřícnost, indivi-

duální přístup k dětem i k rodičům. Motto ŠVP je:
„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.“
Obsah je zaměřen na rozšířenou výuku informa-
tiky a výpočetní techniky, nechybí moderně vyba-
vené učebny. Žáci absolvují povinný kurz plavání,
v případě příznivých podmínek probíhají i lyžař-
ské dny či zimní den. Školní jídelna nabízí žákům
školy nejen zdravé a chutné obědy, ale i dopoled-
ní svačiny. Motto školní družiny je: „Základem
dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné pro-
středí, kde mají všichni žáci své místo a vědomí,
že tam patří.“ Aktivity jsou zaměřeny na zájmovou
činnost – dovedné ruce, přírodovědný kroužek,
projektové dny, neformální setkávání s rodiči,
všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
Ředitelka školy: Lea Šmídová
483 302 140
reditel@zskokonin.cz
www.zskokonin.cz

Škola je plně organizovaná se dvěma třídami
v ročníku. Všechny tři budovy leží na trase jed-
né linky (č. 101) městské hromadné dopravy do
Rychnova a jsou tak dopravně velmi dobře do-
stupné. 

Díky oddělení stupňů a relativně nižšímu
počtu žáků představují jednotlivá pracoviště
„rodinné“ prostředí. Škola klade důraz nejen na

výuku matematiky, českého jazyka a cizích ja-
zyků, ale i na předměty související s poznává-
ním světa a přírody. 

Všechny učebny jsou vybaveny moderní in-
teraktivní technikou. Z významných stavebních
úprav v posledních letech stojí za zmínku re-
novace podkroví v Rychnovské 215 (nové pro-
story pro ŠD), přístavba nové budovy, ve které
se nacházejí prostorné šatny, zázemí pro TV,
moderně vybavená ŠD, úprava nové školní
zahrady u Rychnovské 216 a vybudování didak-
tické zahrady v Janáčkově 42. Mimoškolní akti-
vity nabízí čtyři oddělení školní družiny v Rych-
novské 215 a Janáčkově 42. Samozřejmostí je
i školní jídelna v Kokoníně a na Vrkoslavicích. 
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec se dohodl s Bytovým družstvem
Horní Proseč 
Zastupitelé schválili dohody o společném postu-
pu a o narovnání vlastnických vztahů mezi měs-
tem a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ
(BD HP). Dokument Jablonec připravil s odbor-
nicí na nakládání s nemovitým majetkem ve
vlastnictví obcí, advokátkou Janou Zwyrtek
Hamplovou.

„Dohoda o narovnání určuje rámcový harmono-
gram, společný postup a vzájemnou spolupráci
směřující k úplatnému převodu vlastnického práva
k bytovým a nebytovým jednotkám. Podle ní se
město zavazuje, že příjem z prodeje za byty, neby-
tové prostory a pozemky vloží do speciálně vytvoře-
né rezervy, z níž bude čerpat finance zpět na rozvoj
lokality Horní Proseč,“ konstatuje primátor Jiří Če-
řovský. 

„O definitivním prodeji bytů a jejich cenách musí
zastupitelé ještě rozhodnout, ale po letech projed-
návání došlo ke vzájemné dohodě, že družstvo by
mohlo převést družstevníkům svůj 49% podíl na by-
tových jednotkách bezúplatně a město svůj 51% po-
díl na bytových jednotkách a pozemcích by mohlo
převést za cenu nikoliv obvyklou, ale za celkovou
cenu, která se pohybuje v rozmezí od cca 40 000 do
111 000 Kč dle výměry bytu.“ říká Libuše Pavízová,
vedoucí majetkoprávního oddělení. 

Sportovci požádali město o peníze
Zastupitelé schválili smlouvy o spolupráci, v ni-
chž garantují 15% spoluúčast sportovním klu-
bům na plánovaných investicích, a přidělili ná-
vratné finanční výpomoci, díky kterým dva, resp.
Tři sportovní oddíly mohou získat dotaci. 

Zastupitelé schválili dvěma klubům dotace
z Plánu rozvoje sportu na spolufinancování inves-
tičních projektů ve výši 15 % celkové ceny a přidali
návratné zápůjčky ve stejné výši. „Spojením 15%
dotace a návratné zápůjčky jak Fotbalová akademie
Jablonec, z. s., tak oddíl Rychlostní kanoistiky Jab-
lonec nad Nisou, z. s., získají nutnou 30% spolu-
účast požadovanou pro získání dotace od Národní
sportovní agentury (NSA). Mimo těchto dvou požá-
dal o 15% spoluúčast na dotaci z Plánu rozvoje spor-
tu ještě oddíl házené, kterému zastupitelé vyhověli.
I Házenkáři nežádají o návratnou finanční výpomoc
na zbylou spoluúčast, protože o ní jednají se zá-

stupci Libereckého kraje,“ vysvětluje náměstek Da-
vid Mánek. 

Strategický plán by měli v Jablonci 
schvalovat do konce roku 
Schválená je organizační struktura strategického
plánu i harmonogram zpracování strategického
a akčního plánu. Grantem tvorby obou je ná-
městek Petr Roubíčka. 

Zlepšení strategického řízení a plánování udr-
žitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou
• Operační program Zaměstnanost (OPZ)
• Dotace EU: 2 294 295,56 Kč
• Dotace ČR: 269 917,12 Kč
• Celkové náklady: 2 699 171,25 Kč 

Strategický plán města bude vypracovaný pro roky
2021–2030, akční na období 2022–2024, zpracovate-
lem je konsorcium společností Gatum Advisory, s. r. o.,
a Opus consulting, s. r. o. Projekt je zaměřený i na
zavedení a rozvoj metody udržitelného rozvoje pro-
střednictvím Místní agendy 21 (MA21). „V první fá-
zi realizace jsme podnikli kroky k zařazení města
v rámci MA21 do kategorie D, která předpokládá
organizační zajištění procesu. Tu jsme absolvovali
v listopadu 2020,“ říká Petr Roubíček. 

Součástí MA21 jsou i každoroční veřejná setkání
města s občany v jednotlivých lokalitách, která loni
nemohla proběhnout. „Občané z každé lokality mě-
li možnost pokládat dotazy písemně a spolu s odpo-
věďmi byly zveřejněné na městském webu. Letos se
setkání odehrají v online prostoru,“ dodává Rou-
bíček. 

Na únorovém jednání zastupitelstva bylo schvále-
né obsazení řídícího výboru pro tvorbu strategické-
ho a akčního plánu. Podle předloženého harmono-
gramu by analytická část strategického plánu měla
být hotová do konce března, jeho návrh do konce
května, upravený podrobně do konce června, aby
mohl být schválen letos v říjnu. (jn)

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

■ Aktuálně
Parkování opět zpoplatněno
Od pondělí 22. února budou ve měs-
tě opět zapnuté parkovací automaty. 

„Výjimkou je parkoviště na Horním
náměstí, které zatím zachováme jako
záchytné s parkováním zdarma,“ do-
plňuje Kozák. Vozy odstavené na
městských placených parkovacích
plochách začnou od pondělí kontrolo-
vat městští strážníci a budou upozor-
ňovat, že parkování je opět zpoplatně-
né. (jn)

Na křižovatku Rádelský Mlýn se
vracejí práce
V úterý 23. února se vrátí práce na
mimoúrovňovou křižovatku Rádel-
ský Mlýn na hlavní trase I/35. Od to-
hoto data bude převeden provoz
z obou směrů (režim 2 + 2) do nové
trasy I/35 (směr Liberec–Turnov)
v režimu 1+1 a takto zůstane dopra-
va po většinu stavební sezóny. 

Přes zimní období pokračovaly (a stá-
le probíhají) dílčí práce na kanalizač-
ních objektech na křižovatkových vět-
vích. Nyní začnou bourací práce na
původním mostě, frézování a odstra-
ňování konstrukčních vrstev komuni-
kace na hlavní trase I/35 ve směru
Turnov– Liberec a části připojovacích
větví. Během března se pak rozeběh-
nou stavební práce na zbytku stavby –
především na uzlu hlavního mostního
objektu ve směru na Jablonec nad
Nisou a silničního mostu nad komuni-
kací I/65.

„Milníkem pro tuto etapu bude bě-
hem letních prázdnin dokončit dva
zbývající takty (z celkových tří)
u hlavního přemostění ve směru na
Jablonec nad Nisou, následně bude
nutné dokončit hlavní trasu I/35 a ja-
ko poslední budou prováděny křižo-
vatkové větve na silnici I/65 na odbo-
čení na Jablonec nad Nisou,“ uvádí
Iveta Štočková, tisková mluvčí Euro-
via CS.

V závěrečné fázi bude docházet
v rámci hlavní trasy k lokálním ome-
zením s převedením provozu na nové
obousměrné trase pro dokončení za-
bezpečovacích prvků, dopravního
značení a systému automatického po-
střiku solankou. 

Dokončení díla a spuštění veškeré-
ho provozu po nových komunikacích
I/35 a I/65 se předpokládá v polovině
prosince 2021. „Při průjezdu stavbou
prosíme řidiče o dodržování stanove-
ných dopravních opatření. Plynulý
provoz v omezení zajistí plynulý prů-
jezd místem, kontinuální zásobování
stavby a především bezpečnost jak ři-
dičů, tak i pracovníků na stavbě,“ ape-
luje na řidiče Iveta Štočková. 

(zdroj: TZ Eurovia CS, a. s.)

Foto Graphis

Zastupitelé na svém zasedání 18. února 2021 schválili dohody o společném postupu a o narovnání vlastnických vztahů 
mezi městem a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ.
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Jedním z důvodů a částečnou odpovědí je otev-
ření mého knihkupectví v roce 2012. Nechtěl
jsem pouze hovořit o tom, jak málo je využité
centrum Jablonce, ale chtěl jsem se aktivně po-
dílet na jeho oživení. Rozvoji města jsme se vě-
novali se spolkem PLAC od roku 2014. Inves-
tovali jsme mnoho času a energie, a nakonec
bylo jasné, že cesta ke skutečně lepšímu městu
vede v Jablonci přes politickou činnost. Proto
jsem se rozhodl zapojit a hledal jsem stranu,
která programově klade důraz na rozvoj veřej-
ného prostoru a neopomíjí lokální ekonomiku.
Z těchto kritérií nejlépe vyšla Česká pirátská
strana, za kterou jsem kandidoval jako nezávislý.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Rozvoj města vidím v koncepci a strategických
řešeních. Správná jsou ta, která přežívají mění-
cí se politiky ve vedení. Není to idealismus, je to
systémové řešení našich problémů.

Rád uvedu příklady. Důsledky improvizací
jsou za poslední roky namátkou tyto: zbořená
Schlaraffia, informační centrum, které není
v centru, OD Central, zastavená výstavba ter-
minálu městské hromadné dopravy, prodlou-
žení trasy tramvaje skončilo po čtyřech letech
taktéž (po)zastavením projektu, chátrající lázně
bez nápadu k využití, přehrada, jejíž okolí vy-

padá dvacet let stejně, trestní oznámení na pri-
mátora, který vypíná kamerový systém, provo-
zování tohoto kamerového systému bez smlouvy
a úhrady, provizorní smlouvy na MHD, které
nás nikam neposouvají a jsou předmětem práv-
ních tahanic, Nisa, kterou máme ve znaku, ale
skoro nic pro její atraktivitu neděláme…

Úkolem vedení radnice primárně není tyto
strategie od píky vymýšlet. Úkolem je dobré za-
dání a oslovení jednotlivců a firem, kteří tato
zadání zpracují do dokumentů, dle kterých bu-
deme postupovat. A odpovědností zastupitele je
dle svého nejlepšího svědomí vybrat to nej-
vhodnější řešení a nést za toto rozhodnutí zod-
povědnost.

Jste vystudovaný knihovník, proč tento obor?
Líbila se mi povaha práce v knihovně, tedy ve
veřejné instituci, jež zprostředkovává informa-
ce v kreativním prostředí. Nelákal mě tlak ko-
merčních organizací na výkon. Vždy mě přita-
hovala spíše koncepční činnost v důvěryhodné
instituci, práce se čtenáři, knihami, kde nejde
tolik o peníze, ale o kvalitu nabízených služeb
a informací.

Pracoval jste po studiích v knihovně?
Ano, rád na to vzpomínám. Má přítelkyně stu-
dovala lékařskou fakultu v Brně a já ji do mo-
ravské metropole následoval. Vysokou školu
v Praze jsem dodělal „dálkově“ a začal pracovat
v knihovně na JAMU. Poté jsem pracoval v kni-
hovně lékařské fakulty v Brně, kde jsem se spe-
cializoval na elektronické informační zdroje,
zejména vyhledávání v databázích. V té době
byla u lékařské fakulty zřízena nová vysoko-
školská knihovna výborné úrovně, do níž do-
cházeli studenti i elity fakult, kteří měli mož-
nost využívat informačních databází. Knihovna
platila desítky miliónů za přístup do špičkových
informačních zdrojů a vybavení po této stránce
sneslo srovnání s předními evropskými kni-
hovnami. Troufám si tvrdit, že se v Brně dělala
lékařská věda evropské úrovně, a jsem rád, že
jsem byl členem instituce, která tomu napomá-
hala.

Po studiích přišel návrat domů?
Ano, dostudovali jsme a vrátili se. Ke konci br-
něnského pobytu jsem založil elektronický ob-
chod s knihami. Specializoval jsem se na odbor-
nou literaturu – právo, medicínu a ekonomii.
Postupem času můj profesní i osobní vztah ke
knihám vyústil v rozhodnutí otevřít si obchod
kamenný, i když běh času mě opět donutil ino-
vovat e-shop, rozšířit nabídku titulů a navýšit
komfort zákazníka. Profesně to nicméně vní-
mám tak, že základnou je kamenná prodejna
a elektronický obchod nezbytným doplňkem.
Svůj vztah k provozu knihkupectví mohu shr-
nout tak, že se rozhodně více soustředím na
orientaci v sortimentu – tedy na knihy – než na
to kupectví.

Vaše knihkupectví ale neslouží jen k prodeji knih.
Snažil jsem se k prodeji dát přidanou hodnotu
a s tím záměrem byl obchod koncipován. Proto
pořádáme autorská čtení a besedy. Prostě jsem
chtěl vybudovat místo, kde se lidi rádi setká-
vají. 

Máte v současné online době čas číst?
Moc ne, ale snažím se dvě knihy týdně přečíst.
Žánr si vybírám v závislosti na čase, který na
knihu mám, i v jakém období knihu čtu. Roz-
hodně se nyní vyhýbám knihám, ve kterých se
řeší „svět“, volím spíše oddechové tituly.

Jak vnímáte současnou dobu?
Myslím, že kromě toho, že nás v mnohém ome-
zuje, nám také nabízí zásadní příležitosti.
Určitě nás donutila zamyslet se nad způsobem
života a přehodnotit priority. Uvědomil jsem si
to zejména v první vlně, na jaře 2020, kdy se ja-
koby zastavil svět a mnoho z nás zůstalo doma.
Vypadli jsme z rutiny, ze stresu z termínů, bez
nadsázky to byl čas, kdy jsme se mohli zastavit
a upřímně se zamyslet nad tím, jestli to mnoh-
de neděláme blbě. Nebudu kázat, nicméně
myslím, že tuto šanci jsme prozatím nevyužili
a vrátili se ke shonu a spotřebě mnoha nedůle-
žitých věcí snad ještě s větším nasazením. 

Jaký je Vladimír Opatrný?
Mám raději spolupráci než soutěž. Proto se zá-
sadní věci snažím řešit na úrovni spolupráce,
nikoliv soutěže.

Jiří Endler

Vladimír Opatrný
Mám raději spolupráci než soutěž

■ Vladimír Opatrný 
Narodil se v roce 1978 v Jablonci nad Ni-
sou. Je absolventem ZŠ Sokolí a ZŠ 5. května,
obchodní akademie a Ústavu informač-
ních technologií a knihovnictví Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podni-
katel-knihkupec, člen spolku PLAC. 

V zastupitelstvu působí od listopadu
2018, kandidoval jako nezávislý kandidát
za Piráty.

■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler

Foto archiv Vladimíra Opatrného Foto archiv Vladimíra Opatrného
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■ Obrazem: Na holokaust nesmíme zapomenout

Vedení město uctilo ve středu 27. ledna Den památky obětí holokaustu. Primátor Jiří Čeřovský položil k pomníku, který se v Jablonci nachází na
místě někdejší jablonecké synagogy v parku u Muzea skla a bižuterie, květiny a řekl: „Je třeba si připomínat důležité mezníky naší historie, aby na ně nezapomněly
ani následující generace.“ Náměstci David Mánek, Petr Roubíček a Milan Kouřil položili k památníku rozsvícenou svíci, slavnostní okamžik uzavřel zástupce Židovské
obce v Liberci Michal Hron modlitbou. Jablonecká synagoga, zvaná Templ, stála ve městě v letech 1892–1938. Postavená byla podle projektu vídeňského architek-
ta Wilhelma Stiassneho, základní kámen byl položený 10. dubna 1892. Nacisté ji vypálili během Křišťalové noci v roce 1938. Místo, kde synagoga stála, od 2. srpna
1993 připomíná trojhranný kamenný blok, symbolický památník šoa (holokaustu), jehož autorem je jablonecký sochař Oldřich Plíva. Na realizaci památníku přispěli
10 tis. dolary jablonečtí rodáci, kteří byli nuceni po válce odejít do zahraničí.

Gratulace k jabloneckým sportovním úspěchům

Biatlonistka Markéta Davidová, členka klubu SKP Kornspitz Jablonec,
zvítězila na mistrovství světa ve vytrvalostním závodě na 15 kilometrů ve slovin-
ské Pokljuce. Davidová získala titul světové šampionky bezchybnou střelbou
a velmi dobrým během. Foto Petr Slavík – ČSB

Jablonecká Kateřina Smutná získala první medailové umístění Čechů
v letošním ročníku Visma Ski Classics, když na Jizerské 50 v Bedřichově vybojo-
vala skvělé třetí místo. V kategorii mužů vyhrál Švéd Emil Persson, jablonecký
Stanislav Řezáč skončil 28. Foto www.jiz50.cz

Staňte se 
donátorem kina
Během minulého roku spustila jab-
lonecká kina pro své fanoušky pro-
dej donatorských online vstupe-
nek na webu kinajablonec.cz. Nyní
přicházejí s novou formou balíčků.

„Velice si vážíme podpory, kterou
nám diváci koupí donatorských
vstupenek prokázali a doufáme, že
donátorům udělaly jejich balíčky ra-
dost. S novým rokem jsme chtěli na-
ším podporovatelům nabídnout něco
maličko jiného,“ říká vedoucí jablo-
neckých kin Adam Gody Kocián.

Od února pro diváky připravili no-
vou formu donátorský vstupenek.
„Tentokrát jsme v balíčcích oddělili
samostatně položky dárkových před-
mětů a poukazů na dvě volné vstu-
penky do jabloneckých kin. Dále je
k dispozici také balíček kompletních
dárkových předmětů,“ vyjmenovává

Kocián a doufá, že díky novým doná-
torským balíčkům dosáhnou podpo-
rovatelé kin lepší kombinace dá-
rek/vstupenka pro sebe nebo své
blízké, a to především pokud ho plá-
nují zakoupit jako dárek. „Děkujeme
za jakoukoliv podporu a věříme, že
poukazy na volné vstupenky budou
moci naši diváci uplatnit v jablone-
ckých kinech co nejdříve,“ uzavírá
Kocián. Jména donátorů jsou uvede-
na na webu a po opětovném otevře-
ní kin se objeví také na plátně.

Hlasujte 
pro Knihu roku
Volit svou nejoblíbenější publikaci
spojenou se zdejším regionem mo-
hou čtenáři v tradiční anketě Kniha
roku Libereckého kraje, jejíž čtvrtý
ročník se koná právě nyní.

Lidé si pak vyberou svou nejoblí-
benější knihu v internetovém hlaso-

vání. Vítězná kniha získá čtenářskou
cenu. V letošním roce je v soutěži
přihlášeno 30 knih. Soutěž má čtyři
kategorie: první jsou beletrie a poezie,
druhou odborná a populárně nauč-
ná literatura, dále literatura pro děti
a mládež, učebnice a na závěr umě-
lecká monografie a výtvarná publi-
kace. Čtenáři mohou hlasovat do 31.
března pomocí dotazníku na webu
https://1url.cz/czxHV; bližší infor-
mace o jednotlivých knihách se lze
dozvědět na webové stránce https://
kvetavinklatova.kraj-lbc.cz/kniha-roku.

Velikonoční 
slavnosti 
Už nyní je jisté, že se Velikonoční
slavnosti v roce 2021 ve své tradič-
ní podobě neuskuteční. 

Organizátoři připravují variantu,
která by umožnila konání trhů v ome-

zeném režimu – stánky rozmístěné
s většími odstupy, bez velkého stanu
a doprovodného programu. Ovšem
i tato varianta vyžaduje příznivou epi-
demiologickou situaci a povolení stán-
kového prodeje. Vzhledem k tomu,
že podmínky pro organizování akcí
se i nadále mohou měnit, doporuču-
jeme návštěvníkům sledovat webové
stránky www.kulturajablonec.cz. 

Předpokládaný termín velikonoč-
ních trhů je 31. března až 2. dubna.

Foto archiv Kultura Jablonec, p. o.
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■ Obrazem: Láska kvete v každém věku

Městské divadlo v Jablonci pořádalo 3. února online koncert Láska kvete v každém věku, který byl věnován dárcům krve. Na pódiu
se v multižánrovém večeru vystřídali například David Deyl, Tereza Mátlová, Michal Kindl, Bohuš Matuš, Šárka Vaňková, Dušan Růžička, Věra Polachová, klavírista
Ivo Kahánek i jablonečtí Vrabčáci. Foto Martin Kubišta

Pro turismus nezačal rok 2021 šťastně
Zimní turistická sezona je u konce. Dou-
fejme, že poslední v tomto stylu. Ač na svahy
Jizerských hor napadlo sněhu požehnaně,
vleky a lanovky stály a horské hotely zely
prázdnotou. Sjezdovky zhusta křižovali
sáňkaři a bobisté – od dětí až po dospělé. 

A nejen sjezdovky. Obsazen byl snad každý ko-
pec v Jablonci a okolí. Množstvím sněhu a sáň-
kujících letošní zima připomínala tu ladov-
skou… Mohla by to být úplná zimní idylka,
kdyby na druhé straně příběhu nebyli nešťastní
provozovatelé vleků, penzionů a dalších služeb. 
Kdo mohl, nasadil běžky a vyrazil do stopy –
vzorně upravené díky péči týmu Jizerské ma-
gistrály. Jablonečané se po několika na sníh
chudších zimách konečně dočkali plnohodnot-
ného lyžování v okolí města. Rolba upravovala
trasu od sádek u přehrady až do srdce Ji-
zerských hor. Byl to balzám na duši, i když sto-
pa, hlavně v okolí Bedřichova, často praskala ve

švech. Pěší a běžci nejraději vyráželi kolem jab-
lonecké přehrady, kde si mohli vyčistit hlavu
po náročném dni.

Mnoho z nás si kladlo otázku, jak je možné,
že sport a pohyb na čerstvém vzduchu je limi-
tován zákazy jako nevhodná aktivita. Oblíbené
pobyty na horách v době jarních prázdnin letos
nepřicházely v úvahu a zajistit vyžití dětem ne-
bylo snadné. A právě proto patří dík všem, kdo
respektovali daná opatření. 

Bohužel epidemiologická situace neumožnila
ani tradiční průběh Jizerské 50. Zúčastnit se
mohli pouze elitní závodníci, amatéři se muse-
li spokojit s virtuální podobou. „Jizerskou 50
dělá tím, čím je, především účast hobíků, tj.
amatérských běžců na lyžích. Vnímáme jejich
velké zklamání z nemožnosti uskutečnit závod
tak, jak ho všichni znají. I proto jsme přišli s va-
riantou virtuálního závodu,“ vzkázali pořadate-
lé závodu poté, co jim Ministerstvo zdravotnic-
tví neudělilo výjimku pro individuální starty. 

„Finanční dopady budou pravděpodobně ješ-
tě horší, než si chceme připustit. Pro náš region
je zimní turistika dobrým zdrojem příjmů.

Restaurace, kavárny, penziony, skiareály, pla-
vecké bazény, wellness centra, ale i kamenné
obchody v centru města dostaly těžkou ránu.
Část nákladů jim mohou nahradit vládní kom-
penzace, ale ne u všech budou na přežití stačit.
O investicích nemluvě,“ komentuje situaci člen
městské rady a ředitel p. o. Kultura Jablonec
Petr Vobořil a dodává: „Ani o letní sezoně ne-
můžeme s jistotou říci, jaká bude a v jaké míře
nám dovolí si užít cestování a prázdninové
radovánky. Zkušenosti z loňského roku nazna-
čují, ať jsme opatrní i co se plánování dovolené
týče. Nikoho tak asi nepřekvapí zpráva, že se le-
tos v březnu neuskuteční veletrh cestovního
ruchu Euroregion Tour, který více než 20 let
hostilo pravidelně na jaře ve svých prostorách
jablonecké Eurocentrum. Přesto věříme, že léto
přinese alespoň částečné uvolnění a užijeme si
cestování přinejmenším po naší vlasti. Jablo-
necké turistické infocentrum se na své návštěv-
níky opět těší!“ (rsch)

Foto 3 x Petr Zbranek, archiv Kultura Jablonec, p. o.
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■ Z knihovny 
M. Košnar a Z. Schmied:
Dovolená a její aplikace
v praxi s praktickými
příklady k 1. 1. 2021
Novelou zákoníku práce a něk-
terých dalších souvisejících zá-
konů dochází od 1. 1. 2021 ke
koncepční změně dovolené.
Právo na dovolenou a určení je-
jí délky v příslušném kalendář-
ním roce je odvozeno od týden-
ní pracovní doby, to znamená,
že dovolená je vyjádřena v hodi-
nách. 

Publikace obsahuje i podrob-
ný komentář k jednotlivým
ustanovením nové koncepce
dovolené včetně řady příkladů
pro jejich snadnější aplikaci
v praxi.

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

■ Aktuality 
z Vikýře
Přihlášky na tábory
Pracovníci DDM Vikýř Jablo-
nec připravili na prázdniny
padesát příměstských či poby-
tových táborů s různým zamě-
řením. 

„Přichystány jsou tábory pří-
rodovědné, chovatelské, spor-
tovní, technické a turistické.
S námi si děti mohou vyzkou-
šet také nevšední recepty na tá-
borech se zaměřením na vaře-
ní, v nabídce jsou tábory pro
kreativní a výtvarně nadané
děti,“ říká Maritna Šípková, ře-
ditelka DDM Vikýř. 

Přihlášky a bližší informace
na: www.vikyr.cz/tabory

Velikonoce svátky jara
DDM Vikýř připravuje na veli-
konční týden od 28. 3. do 6. 4.
akci s názvem Velikonoce –
svátky jara. 

„Chystáme zábavnou stezku
s obrázky a povídáním o Veli-
konocích. Účastnici se na ní
dozví informace o zvycích
a tradicích pojících se k svát-
kům jara. Připraveny budou
koledy a zajímavé úkoly pro
kluky i holky, inspiraci na stez-
ce najdou i dospělí,“ nastiňuje
akci, která se uksuteční v Tyr-
šově parku, Jana Zajícová
z DDM Vikýř. Bližší informace:
vikyr.cz/program-mesice.

Máte vystudovanou techniku, jak jste se dostal k po-
licii?
Po škole jsem začal pracovat ve Státním zkušebním
ústavu v Jablonci. Časem jsem se vypracoval na šéfa sek-
ce zkušebny vysokozdvižných vozíků a vedle toho se
věnoval svému oblíbenému bojovému umění. K policii
jsem se dostal trochu náhodou. V roce 1990 mi byla na-
bídnuta práce instruktora tělesné přípravy. Této nabíd-
ky jsem využil, a tím odstartovala má práce u policie.

V roli instruktora jste nezůstal dlouho, proč?
I když mě to bavilo, dostal jsem další příležitost, a to
pracovat jako detektiv na kriminální službě v Jablonci
nad Nisou. Po čase jsem se přihlásil do výběrového ří-
zení na velitele jablonecké kriminálky. Po dalších le-
tech jsem opět na základě výběrového řízení postoupil
na kraj. Sedm let jsem byl statutárním zástupcem kraj-
ského ředitele a od 5. února jsem byl jmenován ředite-
lem, což se sběhlo velmi rychle, ale splnil jsem dané
podmínky a uspěl v nabídkovém řízení, ve kterém jsem
prošel policejní prověrkou, psychotesty a řešením mo-
delových situací.

Je pro vás nový post výzvou?
V určitém smyslu ano. Po 25 letech opouštím kriminál-
ní službu a vyšetřování a čekají mě nové úkoly, ovšem
v mnohém se lišit nebudou. Práce u kriminálky, potaž-
mo policie, je týmová práce a jeden charismatický veli-
tel, pokud nemá dobrý tým ve velmi dobré kondici, nic
nedokáže. Mám to štěstí, že přebírám post po řediteli,
jehož tým byl nastavený velmi dobře, a rád bych pokra-
čoval v projektech, které byly započaty za jeho působení. 

Jaké to jsou?
Je jich několik. Je to například hipologie, zřízení jízdní
policie na úrovni kraje, což je větší projekt náročný na
logistiku, personální obsazení a specifičnost koní.

Dalším úkolem, který bych rád dokončil, je zřízení dál-
ničního oddělení dopravní policie na Vesecku. Spolu
s polskou a německou stranou bychom rádi na hranici
trojmezí v Hrádku nad Nisou otevřeli společné praco-
viště. Úkolů je více, ale vše je ztíženo koronavirem, vě-
řím však, že vše dokončíme.

Vraťme se na začátek. K policii vás přivedlo karate,
kterému se věnujete. Jaké byly vaše začátky?
Původně jsem se věnoval judu, deset let jsem se pral
v TJ Sokol Rochlice. Karate za socialismu nebylo povo-
leno. S ním jsem začal až v 19 letech s jedním z trené-
rů juda. Následně se k nám připojil Ludovít Blaho, jenž
do té doby trénoval Uhelné sklady Praha. Uměl metodi-
ku, měl zkušenosti a díky němu karate nabralo správ-
ný směr.

Jaký?
Na vysoké škole jsme založili oddíl a trénovali po celou
dobu studia. Karate mě zcela pohltilo, plně jsem se mu
věnoval, dělal i trenérské zkoušky a začal karate učit.
Po absolvování jsem dostal práci v Jablonci, kde měla
své aktivity i manželka a přestěhovali jsme. V té době
zde bylo jen judo a box, moji svěřenci, z nichž někteří
byli z Jablonce, chtěli, abychom klub otevřeli zde. Do-
mluvil jsem se v TJ Bižuterie, která nás vzala pod svá
křídla, a založili Klub asijských bojových umění (KABU)

při TJ Bižuterie. Vedle karate trénujeme aikido, shorin-
ji kempo a tai chi chuan. Kromě jabloneckého oddílu
jsem byl od roku 1993 asistentem reprezentace, kterou
jsem od roku 1996 vedl do svých šedesáti let, kdy jsem
se rozhodl předat štafetu mladším.

Co vám bojová umění do života dala?
Kromě fyzické zdatnosti i duševní klid a smysl života.
Jde především o formy sebeobrany a formu sebeovlá-
dání. V současné době je to o syntéze technik starých
bojových umění. Karatedo znamená cesta prázdné ru-
ky nebo také učit se žít či cesta života. Bojové umění
mně učarovalo v deseti a postupně jsem do něj pronikl.
Ovlivnilo můj přístup k práci, k lidem, ke kolegům,
k přestupcům… Jsou země, ve kterých policisté absol-
vují výcvik bojového umění, čímž se naučí ovládat
a získají jistotu při řešení konfliktních situací. 

Se kterými mistry bojových umění jste se setkal?
Spolupracoval jsme s celou škálou osobností karate.
Např. se Španělem Antoniem Olivou, s kanadským mist-
rem aikido Robertem Mustardem, jenž deset let tréno-
val pod japonskými mistrem Gózó Šioda, dále s Fran-
cem Braunem, což je přední instruktorem u Kempo, či
s anglickým mistrem Stevem Rowe, australským mist-
rem Aikido Joe Thambu a mnohými dalšími.

Máte čas i na jiné koníčky?
Velmi rád hraji na strunné nástroje, které i rád sbírám.
V mládí jsem hrál v kapelách, ale prací byl tento koní-
ček upozaděn. Věřím, že v důchodu se k hraní, byť jen
tak pro radost, vrátím. Velmi rád mám jazz, moderní
akustickou muziku, country či bluegrass. Spolu s že-
nou, se kterou se naše koníčky neprolínají, neboť ona
ráda lyžuje či jezdí na kole, rádi trávíme společné chví-
le ve wellness.

Jiří Endler

Ondřej Musil
Bojové umění mně učarovalo

■ Osobnost Jablonecka 

Narodil se v roce 1957 v Klatovech, od 2 do 25 let žil v Liberci, vystudoval Gymnázium
Jeronýmova, Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Bývalý předseda TJ Bižuterie, 18 let předseda Klubu asijského bojového umění TJ Bižuterie,
držitel 8. danu v karate, 6. danu v aikido a 5. danu v shorinji Kempo. Ovládá pět cizích jazyků
– němčinu, angličtinu, ruštinu, japonštinu a čínštinu. Od 5. února 2021 je krajským ředitelem
Policie ČR v Liberci.

Foto archiv Ondřeje Musila
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MS v orientačním běhu bude na Jablonecku
Na začátku července se Jablonecko stane vý-
znamným středobodem sportovního světa.
V termínu 3.–9. července zde proběhne Mis-
trovství světa v orientačním běhu 2021, což
je největší mezinárodní akce svého druhu
v daném roce nejen v Libereckém kraji, ale
i v České republice.

O dějišti šampionátu se rozhodlo před čtyřmi
lety a MS v orientačním běhu se do České re-
publiky vrací po 13 letech. „Centrum závodu je
sice situováno do Doks, ale jednotlivé závody
budou probíhat v regionu. Celkem proběhne
sedm závodů v pěti závodních dnech,“ říká ře-
ditel závodu Jan Picek.

Všechna finálová klání bude možné sledovat
i na obrazovkách kanálu ČT sport. Pořadatelé
mají garanci Vlády ČR, že akci lze v letošním
roce uspořádat i přes případné nepříznivé pod-
mínky v souvislosti s pandemií COVID-19. Zá-
vody se odehrají pod patronací města Jablonec
nad Nisou, který akci také finančně podpořil.

Závod na Jablonecku
Orientační běh je specifický tím, že trasy nejsou
dopředu známé. Poprvé je závodník zjistí až
v době startu, kdy dostane velmi podrobnou
mapu s vyznačenou tratí. „Jeden ze závodů pro-
běhne i na Jablonecku. A to v úterý 6. července
po celý den ve Smržovce na loukách jižně od
Bukové hory (v části Záhoří). Dopolední pro-
gram obstará kvalifikace na krátké trati, odpo-
lední část bude složena z finále ve stejné distan-
ci a ze slavnostního vyhlášení. Ostatní závody
budou situovány do dalších míst regionu – na
Kokořínsko, Litoměřicko nebo okolí Doks,“ in-
formuje Picek.

Doprovodný program
Hlavní závod Mistrovství světa je pro zhruba
300 nejlepších závodníků z 50 zemí světa.
Orientační běh si však může zkusit naprosto
každý. Organizátoři připravili šestidenní závo-
dy WOC Tour pro 2500 účastníků. „V každé aré-
ně závodů včetně té na Jablonecku bude možné
se zúčastnit jednoduchého závodu v orientač-

ním běhu na ploše 15 × 15 m, který bude připo-
mínat labyrint. Vedle toho jsou připravovány
slavnostní ceremoniály s bohatým kulturním
programem, které proběhnou v Doksech v zá-
meckém parku,“ zmiňuje doprovodné akce ře-
ditel závodu, který věří, že v době konání MS již
nebudou pandemická opatření vlády tak přísná. 

Udržitelnost
Pořadatelé Mistrovství světa v OB 2021 připra-
vili společně s Ministerstvem životního prostředí
obsáhlou koncepci zaměřenou na minimaliza-
ci odpadu. Český svaz orientačních sportů, po-
řadatel této akce, se přihlásil do projektu Dost
bylo plastů, jehož cílem je nejen zmírnit dopa-
dy na životní prostředí, ale též pozitivně ovliv-
nit pořádání závodů, a to i v dalších sportech.
Vedle toho organizátoři spolupracují s Lesy ČR
i dalšími majiteli lesních pozemků na sázení
nových lesních porostů.

Podrobný program naleznete na stránkách
www.woc2021.cz. (end)

Původní jablonecké tramvaje zpestřily
oslavy 121. výročí tramvají ve městě
V neděli 7. února 2021 se při příležitosti 121.
výročí tramvají v Jablonci nad Nisou vydala
na tramvajovou trať z Liberce do Jablonce
mezi pravidelnými spoji linky č. 11 zajíma-
vá souprava, složená z historických a hlav-
ně původních tramvají Jablonce nad Nisou.

Bohužel kvůli současným epidemiologickým
opatřením se do Jablonce jeho dávné tramvaje
podívaly bez cestujících. „Snažily jsme se jízdu
zprostředkovat online, a tak cestu tramvají bylo
možné sledovat virtuálně díky videopřenosu na
webu, resp. facebooku Boveraclubu Liberec,“

říká Tomáš Krebs z pořádajícího Boveraclubu.
„Kromě hojně sledovaného videopřenosu nejen
v rámci České republiky, ale i v zahraničí, při-
šli ,svoje tramvaje‘ pozdravit v hojném počtu
i Jablonečné. Někteří na konečné, další na za-
stávkách ve městě, ale i máváním z oken svých
domovů,“ doplňuje další člen klubu Jindřich
Berounský. 

Motorový vůz 6MT č. 117 z roku 1953 a vleč-
ný vůz „Plecháč“ č. 44 z roku 1932 se blýskly ve
své původní kráse. Oba vozy byly vyrobeny pro
tehdejší Jablonecké elektrické dráhy a než se
dostaly na současnou meziměstskou linku 11,

jezdily po Jablonci a hlavně na lince č. 1 mezi
Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Janovem
nad Nisou. „Po rekonstrukci, napřímení a pře-
rozchodování tramvajové trati z 1 000 na
1 435 mm, plánovaných na letošní rok, se oba
tyto vozy do Jablonce zřejmě už nedostanou,
takže šlo o obzvlášť historickou událost v pravý
čas,“ je přesvědčen Krebs.

Pro všechny přátele kolejí současně stojí za to
dokumentovat i pravidelný tramvajový provoz
na úzkém rozchodu, který se už brzy může stát
minulostí.

(jb, end)

Foto 3 x archiv Jana Picka

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

1. března 1921, 59, strana 1, R, V
Praha. Dnes ráno otevřel ministerský předse-
da Dr. Černý druhý pražský vzorkový veletrh.
Otevření se zúčastnil místopředseda liberecké
živnostenské komory pan Karl Zimmermann. 

Jablonec. Zásobování. Červivý hrách namísto
mouky dodal Státní obilný ústav do jablonec-
kých obchodů. Zastupitel pan Svoboda sdělil, že
pokud si někdo hrách nekoupí, propadá mu
příslušný nárok (hrách je náhradou za půl kila
mouky na potravinové lístky).

2. března 1921, 60, strana 1, 3, R, V
Praha. Poslanecká sněmovna. Bouřlivý prů-
běh měla debata o střelbě do demonstrantů
v Krompachách na Slovensku. Dva dělníci byli
zabiti, dvanáct těžce zraněno.

Jablonec. Prohlídka městské plynárny. V ne-
děli 28. 2. navštívilo zdejší plynárnu 30 členů
mládežnické skupiny Svazu obchodníků. Všemi
provozy je ochotně provedl vrchní mistr Horat-
schke. Za jeho odborný výklad mu děkují účast-
níci exkurze.

Jablonec. Prosba o pomoc. 71letý Franz Pilz,
bytem Vysoká 14, se nachází se svou ženou ve
stavu nejvyšší nouze. Kvůli kloubnímu revma-
tismu není schopen vykonávat své brusičské
řemeslo a žena si zlomila levou ruku. Příspěvky
směrujte prosím přímo na jeho adresu nebo do
redakce listu.

4. března 1921, 61, strana 3, V
Kino Metropol hraje od soboty do úterka drama
o šesti aktech Květy lásky. Uvidíme napínavou
scénu, jak vorař sjíždí prudký horský potok,
krajina je nádherná, hezký exteriér herců osvě-
žující.

5. března 1921, 62, strana 5, 7, 8, 12, V
Jablonec. Jarní jarmark se bude konat 21. 3.
Žádosti o stánky podávejte do 16. 3. na policej-
ní stanici.

Jablonec. Zásobování. Prima sádlo – 38 korun/kg,
kokosový tuk 34 korun/kg, marmeláda 10 ko-
run/kg. Masové konzervy 12 korun/kus. Loso-
sové konzervy 10 korun/kus. Americké mýdlo
šest korun/kus. Lístky na příští týden: přineste
si zelené karty s potvrzením od nemocenské
pokladny. Mouka místo druhé poloviny chleba
již dorazila. Vyzvedněte si ji v pondělí a v úterý.

Výzva. Rádlo. Kaplička na Milířích, kterou
navštívil náš lidový císař Josef II., je ohrožena!

Spadne, pokud nezasáhneme a utrpí tím i kra-
jina. Místní obyvatelstvo je chudé, proto se ob-
racíme na veřejnost. Oprava bude stát 1 000 K.
Děkuje R. Schwalbe, farář.

Inzerát. Při loupežné vraždě pana Emila Seibta
v Antonínově byla jako vražedný nástroj použita
sekyra, která je nyní k vidění na obecním úřadě
ve Smržovce. Vypisujeme 1 000 K odměny tomu,
kdo by podle ní pomohl usvědčit pachatele.

6. března 1921, 64, strana 1, R
Jablonec. Odhad sčítání lidu v Jablonci. Počet
obyvatel se odhaduje na 27 000 osob. Počet domů:
2 300. Obyvatelstvo: 84 % Němců, 14 % Čechů,
1 % Židů, zbytek jiné národnosti.

7. března 1921, 65, strana 7, V
Jablonec. Sport. V hotelu Geling dnes bojují
o vítězství v řecko-římském zápase: černoch
Zipps × Frištenský, Fössleitner × Sandrovič,
Svatoň × Wenger, Trippold × Vlach.

8. března 1921, 66, strana 1, R + příloha
Praha. Oslavy 71. narozenin TGM se omezily
jen na vojenskou přehlídku. Prezident, který je
upoután na lůžko, přijal papežského nuncia
Miscaru, předsedu národního shromáždění pa-
na Tomáška, premiéra Černého, ministra obra-
ny generála Husáka a generála Mittelhausera.

Humor. Útěcha. Pomoc! Pomoc! – křičí turista,
který se koupal v potoce, když mu ukradli
z břehu šaty – nemám co na sebe, nemůžu z po-
toka! – Uklidněte se – radí přivolaný policista –
zatím jsme chytili každého zloděje. Trvalo to
ovšem až osm dní!

18. března 1921, 76, strana 9, V
Humor. Mezi přítelkyněmi. A. Jak jsi to, milá
Floro, dokázala, že tvůj muž přestal chodit do
hospody? – B. Velice jednoduše. Tuhle přišel zase
tak pozdě a já jsem se ho zeptala: Jsi to ty, milý
Otto? – A jak víš, můj manžel se jmenuje Arnošt.

19. března 1921, 77, strana 4, 5, 10, 12 V
Jablonec. Návrh na novou radnici je vystaven
ve výkladní skříni papírnictví Honzejk a Mates.
Autorem je místní architekt Karl Wander, který
jej vypracoval v Přemyšlu během obléhání v ro-
ce 1916. Stavba ještě není aktuální, ale projekt si
zasluhuje pozornost. Wander vybral pro reali-
zaci prostor, kde nyní stojí hotel Koruna, radni-
ci má obklopit velké náměstí. 
Poznámka Ch. P.: nyní je tam obchodní dům Central.

Mšeno. Černá kronika. Dvanáctiletý Engelbert
Hübner si hrál v nepřítomnosti matky se svým
kamarádem v továrním bytě. Děti vypáčily zá-
suvku stolu, našly tam revolver a hrály si s ním
tak dlouho, až vyšel výstřel, který zranil Engel-
bertovu hruď. Matka byla v tu dobu v práci, aby
uživila svých pět dětí. Chlapec byl převezen do
okresní nemocnice.

Inzerát. Dva lepší samostatní pánové usedlé-
ho věku hledají seznámení s nezištnými dáma-
mi za účelem společenského vyžití. Značka
Veselé Velikonoce.

Inzerát. Pozor! Hotel zum Schwan pořádá
v neděli 20. 3. velkou josefskou zábavu, spoje-
nou s koncertem. Podáváme kuřecí polévku.
Uctivě zve hostinský Rössler s chotí.

21. března 1921, 78, strana 5, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes večer
v osm hodin se hraje Cikánský baron, v úterý
Kouzelná flétna a ve středu veselohra Steine-
rova děvčata.

22. března 1921, 79, strana 3, 4, V
Jarní jarmark se podobal těm předválečným.
Starý trh byl zcela zaplněn stánky – odhadem
jich bylo asi 150. Také zákazníků bylo dost.
Dopoledne bylo rušné, ale odpoledne ještě ži-
vější! Lákal velký výběr pánské a dámské kon-
fekce, velké zásoby látek, klobouky všech mož-
ných barev. Boty nabízelo 20 stánků. Velká
nabídka cukrovinek, čokolády, medu a ovoce.
Trhovci i majitelé krámů mohli být s obratem
spokojeni.

Loučná. Pro zdejší kostel shromáždil církevní
výbor 2 961 K na nákup zvonů. Kostel bude slav-
nostně vysvěcen 10. 4. 1921.

26. března 1921, 84, strana 9, V
Jablonec. Německá čítárna bude otevřena 1. 4.
v 5 hodin odpoledne. Veřejnosti bude přístupna
od dvou do čtyř, a to ve všední dny od 5 hodin
odpoledne do 9 hodin večer. K dispozici je velký
počet odborných časopisů a příruční knihovna.

R – ranní vydání, V – večerní vydání 
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

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. března. 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 únorového kvízu byla za c:
Jednou z nejznámějších jabloneckých staveb
architekta Josefa Zascheho je římskokatolický
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, jehož pro-
jektováním se autor zabýval více než 30 let.

Výhercem únorového kvízu je Milan Materna.

Otázka na březen
Secesní budova jabloneckých městských lázní
byla postavena podle projektu architekta Ro-
berta Hemmricha v době značného hospodář-
ského a kulturního rozmachu města za působení
starosty:

a) A. Jäckela

b) K. R. Fischera

c) A. H. Posselta

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

Hotel zum Schwan. Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

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

U některých jabloneckých maličkostí se člo-
věk musí smířit s tím, že lokálních záhad
navozují podstatně více, než je vůbec možné
vysvětlit…

Tak třeba skála na nepříliš známém místě, kde
se říká „u dopadu“, na jižním svahu takzvané-
ho Zimmerova kopce. V údolíčku nazývaném
kdysi také Zillerthal, a to nikoliv snad podle
slavného alpského údolí v Rakousku, ale podle
stejnojmenné výletní restaurace, která bývala
provozována v Průběžné ulici, v dodnes stojí-
cím domě č. 311/14. Že to je svět dnes už ne-
známých názvů? Ach ano: tato část kdysi samo-
statného Mšena bývala spojována s řadou dávno
zapadlých jmen. Jedním z nich byl třeba i ná-
zev Kesselstein čili Kotelní kámen. A právě díky
němu jsem se vypravil sem, do lesního ticha
v těsné blízkosti proslulých
Břízek. Toužil jsem totiž na-
lézt skálu se žulovým „kot-
lem“, vymletým do ní sice si-
lou sněhu, ledu a větru, ale ji-
zerskohorskými horaly kdysi
považovaným za uměle vyte-
sané obětiště pohanských
kmenů. Jablonecký kronikář
Adolf Lilie o něm v roce 1895
napsal: „Zimmerův kopec spa-
dá k jihu do milého údolí s lesní
loučkou kolmou skalní stěnou,
vysokou jako dům. Na tomto
romantickém místě, dvacet kro-
ků od této skalní stěny, se na-
chází na okraji lesa dva metry
vysoký žulový blok s pěkným
skalním kotlem 70 cm dlou-
hým, 60 cm širokým a 50 cm
hlubokým, v němž se i za hor-
kého léta drží voda.“ Tento
kotel, dle popisu ne nepodob-
ný slavné Čertově studánce
na smržovském Finksteinu,

mne opakovaně přivedl do onoho údolíčka me-
zi Tichou a Průběžnou ulicí. Pátral jsem tam,
pátral, ale skalku s oním žulovým „kotlem“
jsem nakonec, navzdory vší snaze, nenašel.
Snad ji rozbili na přelomu 19. a 20. století ka-
meníci na stavební materiál.

Na místě jsem ovšem našel onu kolmou skal-
ní stěnu, přesně tak, jak ji Adolf Lilie popisoval.
Působí trochu jako dům, ale ještě více jako zá-
stup sedmi žulových postav. A vlastně, ano:
s velkou dávkou fantazie by mohla připomínat
i onu žulovou „frontu na maso“, kterou do své-
ho zboření představoval bombastický Stalinův
pomník v Praze na Letné. Ale to není všechno.
Člověku neunikne šest podivných děr, které
jsou do skály provrtány. Přesněji vystřeleny.
Snad kanónem nebo tankem. Mohl snad pálit
do tohoto žulového terče třeba odshora z ulice

Tiché? Byla tu třeba někdy za války nebo těsně
po ní střelnice? Nebo mají díry ve skále něja-
kou vazbu na mnohem starší aktivity v této ob-
lasti? Víme přeci, že mšenský občan Karl
Hübner věnoval v květnu 1908 pozemek za
účelem pořádání lidových slavností a již 2. srp-
na toho roku tu zdejší spolky uspořádaly vel-
kou veselici u příležitosti 60. výročí panování
císaře Františka Josefa I. V roce 1912 nedaleko
dokončil Pěstební a okrašlovací spolek výletní
restauraci pojmenovanou podle blízkého hájku
Birkenwäldchen čili Březový lesík; její jméno
bylo později počeštěno na Březový háj a pozdě-
ji zkráceno na dnes známé Břízky. Okolí res-
taurace bylo upraveno jako přírodní park s hu-
debním altánem a tanečním parketem. Břízky
se na řadu desetiletí staly místem pro konání
slavností, zábav i sportovních utkání. Od roku

1913 se zde scházeli jablone-
čtí fotbalisté, jejichž klub si
na nedaleké louce vybudoval
hřiště. A v roce 1925 byl prá-
vě nad hostincem Zillerthal
postaven lyžařský můstek,
který byl následující zimu
uveden do provozu. Na sko-
kanském „dopadu“ se jezdilo
na lyžích a byly tu i pořádány
motocyklové závody v jízdě
do vrchu. To vše už odvál čas.
Skokanský můstek dávno
zmizel a připomíná jej jen
soudobý název Zimmerova
kopce, který najedeme v ma-
pách pod jménem Nad Sko-
kem. A na jeho úpatí je pak
onen „dopad“, který dal místu
nejčerstvější název. A na „do-
padu“ je pak tato tajuplná
jablonecká maličkost – roz-
střílená skála se šesti dírami
ve svém žulovém těle.

Marek Řeháček

Rozstřílená skála „u dopadu“ 

Kresba Petr Ferdyš Polda

Dobré ráno, ještě lepší den!
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje 13. ročník amatérské fotografické
soutěže na téma: Dobré ráno, ještě lepší den!
Fotografie mohou autoři zasílat od 1. břez-
na do 21. května.

Dana Foltýnová z Městské knihovny Jablonec
je hlavní pořadatelka letošního ročníku foto-
grafické soutěže. „Poprvé pořádáme soutěž sa-
mi bez sponzorů a tradičních garantů, kterými
v minulosti byly fotoklub Balvan a firma
Laccer. Rozhodli jsme se jít vlastní cestou,
i když víme, že to může přinést různá úskalí,“
říká Dana Foltýnová.

Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutě-
žící budou pouze rozděleni do dvou věkových
kategorií do 16 let a nad 16 let. „Snímky nomi-
nované do soutěže musí být aktuální a nesmí
být starší než jeden rok. Každý účastník může
nominovat pouze práce vyhovující tématu
Dobré ráno, ještě lepší den! Přihlásit smí nanej-
výše tři snímky. Ukáže-li se, že se soutěžící při-
hlásil pod více identitami, bude ze soutěže vy-
loučen. 

Během června odborná porota snímky vy-
hodnotí a zveřejní výherce obou kategorií.
O letních prázdninách pak bude u nás v kni-
hovně v prostoru schodiště instalována výstava
19 nejlepších fotografií,“ upozorňuje Foltýnová.

Snímky s názvem a podepsanou přihlášku lze
posílat ve formátu JPG v elektronické podobě,
nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@
knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu
dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail
příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz)
nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení.
Minimální požadovaná velikost fotografií je

1 600 × 1 200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím
lepší“. Soutěžní práce zasílejte od 1. 3. 2021 do
pátku 21. 5. 2021 včetně. Na příspěvky doruče-
né po tomto termínu nebude brán zřetel. Spolu
se snímky zašlete vyplněnou a podepsanou při-
hlášku. Bez ní nebude účast v soutěži možná.
Přesná pravidla a přihlášky na http://bit.ly/foto-
soutez2021.

Na schodišti knihovny, 
kde byly mimo jiné vystaveny 

fotky Martina Gembece, budou v létě 
pověšeny nejlepší fotografie soutěžících. 

Foto archiv Městská knihovna Jablonec
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■ Ohlédnutí
Tančit se dá i v obýváku
Tančení pro zdraví je oblíbenou
aktivitou, kterou jsme se snažili
udržet co nejdéle. Od jara až do
podzimních dnů se tančilo pod ši-
rým nebem. Jednou týdně se schá-
zely členky taneční skupiny Šarm,
aby se dostatečně prodýchaly, roz-
hýbaly a posílily. Bez dodržování
platných epidemiologických opat-
ření by toto společné setkávání by-
lo nemyslitelné. Scházely jsme se
v omezeném počtu a dodržovaly
potřebné rozestupy. Přes všechna
omezující nařízení se členky spo-
lečného cvičení rády účastnily.
Hodinový program nabízel asi tři-
cet minut cvičení pro protažení tě-
la a další půlhodina byla věnovaná
tréninku tance. Pobyt na zdravém
vzduchu, pod oblohou, v prostředí
keřů a vzrostlých stromů opravdu
povznášel tělo i ducha a přinášel
lepší náladu a optimismus do dal-
ších dnů. S chladnějším a deštivým
počasím, následně pak s nástupem
mnoha omezení, se tančení po-
stupně přesunulo do obývacího
pokoje každé tanečnice. Kancelář
volnočasových aktivit, konkrétně
Vlaďka, která s námi pravidelně
cvičí a trénuje, natočila videa s no-
vými choreografiemi a cviky na
protažení a správné dýchání. Naše
Tančírna tak pokračuje, jen získa-
la trochu jinou podobu. Se situací,
se kterou se ještě nikdo z nás ni-
kdy nesetkal, se snažíme vyrovnat,
jak jen to jde. Člověk si teď hlavně
musí chránit zdraví, psychickou
pohodu a vztahy. Krize nás sice
izoluje, ale i tak existují možnosti,
jak zůstat se svými přáteli a svými
koníčky v kontaktu. Sice omezeně
a méně pohodlně, ale vše se počí-
tá. Přestože je teď situace těžká,
nezapomínejte na pohyb, pobyt
venku, na procházky, sdílení času
s rodinou i přáteli a na všechny
drobné maličkosti. (hoj)

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

Člověk se stále učí
Schopnost poradit si v každé situa-
ci, zmobilizovat síly, adaptovat se
na změnu a být solidární. To jsou
vlastnosti, se kterými se setkává-
me po celou dobu koronavirové
pandemie u našich přátel z řad se-
niorů. Ti by jistě za normálních
okolností využívali pestré progra-
mové nabídky a měli společné zá-
žitky ze společenských, pohybových,
zájmových i klubových aktivit.
Mrzí nás okolnosti, za jakých se to
děje, ale otevřeli se nové výzvy
a příležitosti. S úctou sledujeme,
jak mnozí senioři objevili netuše-
né dovednosti a postupem času se
stali odborníky v používání infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií, tedy mnoha aplikací v po-

čítačích i chytrých telefonech. Mno-
hé dovednosti budeme moci začle-
nit do aktivit v dalším, snad klid-
nějším období. Jistá online forma
může zůstat u trénování paměti,
cizích jazyků, dokonce i počítačo-
vých kurzů. Každý, kdo má zájem
se zapojit a přiučit se něčemu no-
vému, může kontaktovat kancelář
volnočasových aktivit, telefonní
číslo 728 616 492, email: volnoca-
soveaktivity@centrumjablonec.cz.

(va)

Blíží se Den sociální práce 
Světový den sociální práce se slaví
třetí úterý v měsíci březnu, letos
tedy vychází na 16. března. Od ro-
ku 1983 upozorňuje na smysl so-
ciální práce jako vědy a profese a na
její důležitý význam po celou spo-
lečnost. Světový den sociální práce
připomíná, jak je toto povolání po-
třebné a kolik empatie, trpělivosti
a mnohostrannosti vyžaduje. So-
ciální pracovníci pomáhají všem
osobám, které se ocitly v nároč-
ných životních situacích, s nimiž si
samy nedokáží poradit. Sociální
pracovníci působí nejen v organi-
zacích, které zajišťují sociální
služby, ale i v nemocnicích a na
městských úřadech a magistrá-
tech, včetně magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou. Každý rok sociál-
ní pracovníci poskytnou pomoc
několika stům až tisícům lidí. Je
důležité, aby se k laické veřejnosti
dostala informace o důležitosti
a přínosnosti sociální práce, stejně
tak o možnostech podpory a po-
moci, kterou může sociální práce
všem cílovým skupinám nabíd-
nout. Světový den sociální práce
pak dává všem sociálním pracov-
níkům vazbu, jak moc je jejich
práce důležitá a potřebná. Sociální
pracovníci si zaslouží poděkování,
zejména v této nelehké době. (jv)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Březnové 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

Taneční skupina Šarm, foto CSS

Natáčení videí, foto CSS

Nové výzvy a příležitosti, foto CSS

Den sociální práce, ilustrační foto
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Dar skautům
Členové Osadního výboru Šumava/Jablonecké
Paseky se rozhodli poděkovat jabloneckým
skautům za možnost využívat jejich klubo-
vnu pro svá zasedání. Do Skautského domu
tak v polovině ledna znovu dorazily Vánoce.

Jelikož skautskou klubovnu využíváme již
druhým rokem, přišlo nám vhodné poděkovat

za možnost využívat prostory a vstřícný pří-
stup. Pravda, v uplynulém roce se zasedání té-
měř nekonala. Ostatně ani skauti se do své klu-
bovny za celý rok moc nepodívali. Věříme ale,
že se situace kolem pandemie v brzké době
zlepší a Skautský dům znovu ožije. Rozhodli
jsme se proto skautům návrat do klubovny tro-
chu zpříjemnit. Členové OV věnovali své fi-
nanční prostředky na nákup elektrické várnice,

kterou 18. 1. Josef Hurt, předseda OV, slavnost-
ně předal Radce Kurkové, vedoucí střediska.

Darem jsme chtěli vyjádřit, jak moc si váží-
me projevů lidskosti a vstřícného jednání, kte-
rého se nám ve Skautském domě dostalo. A tak
jsme do nového roku vstoupili s krásným po-
selstvím… Vážení, buďme k sobě lidští a pomá-
hejme si. Josef Hurt, 

předseda OV Šumava/Jablonecké Paseky

■ Osadní výbory

Setkávání s občany se uskuteční online
Pandemická situace, která již několik měsí-
ců ovlivňuje život nejen Jablonečanů, ruší
tradiční kulturní, společenské a sportovní
akce, ale také každoroční setkávání občanů
jednotlivých částí Jablonce s vedením statu-
tárního města.

Představitele města však názory občanů zají-
mají a vymysleli alternativu, jak osobní setkání
nahradit. „Rozhodli jsme, že i přes nepříznivou
situaci spojenou s různými opatřeními v boji
proti pandemii koronaviru letos tradiční veřej-
nou debatu s občany uspořádáme. Cyklus však
neproběhne tak, jak ho všichni známe, tedy
osobně. Komunikace s občany bude v online
prostředí,“ říká Jan Štol, koordinátor setkání
s občany.

Stejně jako v tradičních časech se setkání
s občany uskuteční podle jednotlivých lokalit
města. První ze sedmi setkání začne 15. dubna
a je určeno pro Jablonečany z centra města, po
kterém následuje Mšeno, Kokonín a Vrkoslavi-
ce, Šumava a Jablonecké Paseky, Proseč nad
Nisou a Žižkův Vrch. Seriál online setkání za-
končí 13. května občané Rýnovic a Lukášova.

K dotazu, jak budou konkrétně setkání probí-
hat, Jan Štol poznamenává: „Občané mají mož-

nost zasílat své dotazy a podněty elektronicky
na adresu stol@mestojablonec.cz, a to buď pí-
semně, či v audio/video podobě. Během jednot-
livých online přenosů jim na ně odpoví před-
stavitelé města či pracovníci magistrátu. Každý
přenos bude živě ze studia moderován a obča-
né budou mít možnost ještě také během něj za-
slat dotaz prostřednictvím chatu. Všechny takto
obdržené dotazy budou následně zodpovězeny
písemně a budou součástí zápisu z každého set-
kání zveřejněného na webu města.“ (end)

Termíny
Čtvrtek 15. dubna 2021 od 17.00 hodin 

pro centrum města

Úterý 20. dubna 2021 od 17.00 hodin 
pro Mšeno

Čtvrtek 29. dubna 2021 od 17.00 hodin 
pro Kokonín a Vrkoslavice

Úterý 4. května 2021 od 17.00 hodin 
pro Šumavu a Jablonecké Paseky

Čtvrtek 6. května 2021 od 17.00 hodin 
pro Proseč nad Nisou

Úterý 11. května 2021 od 17.00 hodin 
pro Žižkův Vrch

Čtvrtek 13. května 2021 od 17.00 hodin 
pro Rýnovice a Lukášov

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

Letošní setkávání s občany 
města v tradiční formě osobního 

kontaktu nebude. Nově se občané mohou 
ptát vedení města online. Foto archiv Jiří Endler

Dolmen pomáhá nově i na Jablonecku
Společnost Dolmen vznikla v roce 2006 s cí-
lem vytvořit alternativní pobytovou službu
pro dospělé osoby s mentálním znevýhodně-
ním, aby nemusely prožít svůj život ve vel-
kých zařízeních. 

Postupně získala důležité místo mezi nestátní-
mi organizacemi poskytujícími sociální služby
a dnes má ve své nabídce již tři sociální služby
– Chráněné bydlení, Sociálně terapeutickou díl-
nu a Podporu samostatného bydlení, a to na
území Libereckého a Karlovarského kraje. 

V roce 2018 se díky projektu Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním po-
stižením v Libereckém kraji rozšířila terénní
služba Podpora samostatného bydlení i na Jab-
lonecko. 

„Služba nabízí šanci dospělým lidem s men-
tálním znevýhodněním, s poruchou autistic-
kého spektra a kombinovanými vadami, kteří
potřebují pomoc a podporu na své cestě k co
nejvíce samostatnému životu, ale nechtějí se
stěhovat ze svých domovů, či žít v pobytové
službě. Zároveň pomáhá rodinám s dospělým
členem se zdravotním znevýhodněním včas se
připravit na co nejvíce samostatný život.
Nedílnou součástí služby je i podpora při zvlá-
dání náročné životní situace,“ říká Renata Beč-
ková, sociální pracovnice ze Společnosti Dol-
men, z. ú., a pokračuje: „V souvislosti s aktuálně
probíhající epidemií COVID-19 naši klienti nej-
více oceňují pomoc s nákupy a se zajištěním
stravy, doprovod k lékaři, ale i možnost sdílení
svých myšlenek a obav, které s danou situací
prožívají.“

Také omezení návštěv rodinných příslušníků
či jiných blízkých osob vyvolalo podle slov
Bečkové u klientů větší pocit osamělosti a bylo
třeba nabídnout pomoc v podobě podpůrných
rozhovorů, jejichž cílem je udržet jejich dobrý

psychický stav. „Neméně důležitá je pro naše
klienty i pomoc se zajištěním ochranných po-
můcek a pomoc pracovníků s orientací ve vlád-
ních nařízeních a doporučeních tak, aby jim
klienti snadno porozuměli, a mohli tak ochrá-
nit nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních lidí,“
připomíná Renata Bečková.

Bližší informace o poskytovaných sociálních
službách i kontakty na jednotlivé pracovníky
můžete nalézt na webových stránkách společ-
nosti (www.spolecnostdolmen.cz).

(rb)

Foto archiv Dolmen Foto archiv Dolmen
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OâKOVACÍ CENTRUM najdete 
v mûstské sportovní hale u pfiehrady
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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
Brzy otevfieme Relax pod stfiechou

Posezení pro radost – kavárna, 
vinárna – opût otevfieme

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

BEZPLATNÉ FINANâNÍ PORADENSTVÍ 
Máte-li jak˘koliv dotaz 

nebo problém související
s financemi 

(pojistky, hypotéky, refin, úvûry, spofiení)
ráda Vás pozvu do kanceláfie 

v centru Jablonce.
U kávy spoleãnû probereme 

Vá‰ problém, 
poÏadavek nebo zkontrolujeme smlouvy.

Prosím nejprve zavolejte 
a domluvíme si vyhovující ãas

Moko‰ínová Monika 
tel.: 604 209 202

Pracuji diskrétnû a s osobním 
pfiístupem.

KAÎD¯ PROBLÉM MÁ SVOJE ¤E·ENÍ

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

P¤IPRAVÍM NA LETNÍ USKLADNùNÍ
I VA·E LYÎE

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

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

9. kvûtna 309/8, 
Jablonec n. N.

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

Motoodtahovka

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

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

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

* kartu do digitálního tachografu
* praxi 

* spolehlivost
Nabízíme:

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

na dÛchodové pfiipoji‰tûní
* pfiíspûvek 

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

Kontakt: 775 321 002

TELEVIZNÍ DOTACE!
MontáÏ nového satelitu 

u Vás zdarma.
Karta s Eurosportem 

do Va‰eho satelitu za super cenu.
Zprovozníme Vám i televizi 

pfies internet, pokud nemÛÏete 
mít satelit,

tel. 778 880 006 

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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TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2021

tel. 603 512 887
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz


