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Jaro přináší mírný optimismus
Finanční trhy jsou od přelomu roku na vzestupu
a mají tradičně zhruba půlroční až devítiměsíč-
ní předstih před dosažením reálných výsledků
v ekonomice (sází na oživení po covidové krizi).
Z toho lze odvodit, že světová i domácí ekono-
mika je na počátku rodícího se oživení, které je
a bude podporováno dostupnými finančními
zdroji. 

I my v Jablonci nad Nisou se díváme na bu-
doucnost s mírným optimismem a aktivně při-
pravujeme zásadní rozvojové infrastrukturní
projekty. Zároveň pokračujeme v opravách
městského majetku tempem, které, jak věřím,
bude akcelerovat spolu s novým ekonomickým
růstem.

Střednědobý výhled městského rozpočtu bude
v květnu projednán v zastupitelstvu, ale již dnes
lze k němu uvést, že finanční potenciál města je
do určité míry nevyužitý. Což je dobře, jelikož
existuje významný prostor pro budoucí rozvoj,
aniž by tím byla ohrožena celková dlouhodobá
rovnováha městského rozpočtu. Jak nový poten-
ciál využít, to bude i obsahem nového strategic-
kého plánu na příštích deset let, který je v pří-

pravě. Některá významná rozhodnutí o investi-
cích do rozvoje města jsou však na pořadu už
nyní a díky tomu, že na bankovních trzích jsou
dnes dostupné levné dlouhodobé investiční úvě-
ry, bylo by chybou tato rozhodnutí odkládat.

Obezřetnost je na místě při čerpání letošního
rozpočtu. Zatímco v prvním čtvrtletí loňského
roku jsme žádným dopadům na příjmové straně
nečelili, od začátku letošního roku tomu tak bo-
hužel je. Ekonomická aktivita je tlumena a ně-
které výdaje jsou naopak vyšší než před rokem.
Mám na mysli např. výdaje na zimní údržbu, ale
i jiné. Právě v průběhu dubna situaci podrobně
vyhodnotíme a bude-li třeba, začneme v zájmu
udržení zdravé finanční kondice města některé
zbytné provozní výdaje regulovat. 

S nástupem jara vždy přichází určité nadech-
nutí a doufejme, že duben a celé jaro se stane
zlomovým obdobím ve vývoji pandemie podpo-
řené expanzí vakcinace. Přeji všem trpělivost,
pozitivní mysl a pevné zdraví nejen v následují-
cích dubnových dnech.

Milan Kouřil
náměstek primátora

Epidemická situace, bohužel, ani letos neumožní konání Velikonočních slavností. Velikonoce, stejně jako loni, 
prožijeme bez tradic v kruhu rodinném. Naposledy jsme si společně jarní slavnosti a pomlázku užili v roce 2019. Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Říká například: není třeba sypat směsný odpad
na skládky, když ho můžeme vytřídit a zužitko-
vat. Proto skládkování bude stát postupně zdra-
žovat, až od r. 2030 bude zakázané úplně.
A protože odpad nejde v takové míře jen spalo-
vat, přiměje to obce postupně budovat moderní
infrastrukturu pro třídění, recyklaci a využití
odpadů. A také musí svého občana motivovat,
aby se mu vyplatilo neházet všechno „do jed-
noho pytle“, ale aby svůj odpad připravil pro
obecní žlutou, modrou, zelenou, bílou, hnědou
popelnici a teprve až to, co zbyde, dal do své
černé pro směsný odpad. A za tohle bude obcí
odměněn tím, že za svoz a likvidaci zaplatí mé-
ně. Nový odpadový zákon jí k tomu dává ná-
stroj v podobě tzv. úpravy místních poplatků za
odpady. 

„A tahle změna čeká i nás v Jablonci,“ říká
muž, který je na radnici zodpovědný za systém
obecního odpadového hospodářství, Milan Kou-
řil, náměstek primátora pro ekonomiku, a dodá-
vá: „Změny, které tu avizujeme, budou sice pla-
tit až od 1. 1. 2022, ale nové vyhlášky o obecním
systému odpadového hospodářství a o místním
poplatku budeme na zastupitelstvu města
schvalovat již letos v červnu. A protože k nasta-
vení a zavedení spravedlivějšího modelu vede
pracnější cesta, chtěli jsme začít včas a občany
o změnách také v předstihu informovat. Připra-
veni musíme být všichni.“ 

Stávající systém poplatků
V Jablonci platí občané tzv. úhradu za shro-
mažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. „Tento
způsob je založen na smlouvách mezi městem
a občany. Nejedná se o místní poplatek, jako je
tomu v jiných městech. Rada města každoročně

schvaluje cenový výměr, ve kterém jsou stano-
veny ceny za jednotlivé druhy nádob. Do cen se
kromě nákladů na sběr směsného komunální-
ho odpadu částečně promítají i náklady na tří-
děný odpad a další služby. Systém nakládání
s komunálním odpadem je závazný pro všech-
ny fyzické osoby, kterým vzniká na území měs-
ta odpad,“ vysvětluje stávající způsob zpoplat-
nění Barbora Šnytrová z oddělení správy míst-
ního hospodářství.

Co nás čeká od ledna 2022 
Nový odpadový zákon chce dosáhnout snižová-
ní množství komunálních odpadů a sází v tom
mj. i na motivační efekt místních poplatků.
Obcím ale zároveň dává určitý manévrovací
prostor, jak je nastavit. Milan Kouřil to vysvět-
luje: „V zásadě je na výběr mezi dvěma princi-
py. U prvního se celkové náklady na odpadové
hospodářství obce rozpočítají mezi občany
(v zákoně je uveden jako poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství) a poplatníci
pak platí paušál do maximální výše 1200 korun
za rok. Tento princip je sice jednodušší, ale na
druhou stranu může některé poplatníky zvý-
hodňovat na úkor ostatních. My se proto přiklá-

níme ke druhému principu založenému na
skutečném množství vyprodukovaného odpa-
du, případně na kapacitě sběrných nádob (v zá-
koně je uveden jako poplatek za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci). Ten by
měl přinést určité narovnání plateb. Tím, že li-
dem umožníme volit si velikost odpadové ná-
doby a četnost svozu, mají prostor pro úspory
stejně jako třeba u plateb za energie. Chceme
tím i jednoznačně víc motivovat ke třídění. Jako
obec máme totiž ze zákona povinnost zvyšovat
podíl tříděného odpadu.“ 

Kolik vyprodukuješ, tolik zaplatíš
Na otázku, jak poplatek za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci chápat, Barbora
Šnytrová odpovídá: „V zásadě je vše založeno
na principu – kolik vyprodukuješ, tolik zaplatíš.
U poplatku je na výběr ze tří možností: podle
váhy nebo objemu nebo podle kapacity sběr-
ných prostředků v litrech na poplatníka. Vždy je
to rozpočteno na počet osob v domě. Sazba po-
platku je maximálně 6 Kč/kg, pokud je zákla-
dem hmotnost, nebo 1 Kč/litr, pokud je základem
objem nebo kapacita.“

Hledá se ideální sazba
Město se nyní přiklání spíše ke zpoplatňování
podle kapacity odpadových nádob v litrech na
poplatníka. „Varianta v kilogramech totiž před-
pokládá vážení odpadu na svozových autech,
a to je v jabloneckém kopcovitém terénu téměř
nemožné zajistit. Kdežto způsob zpoplatnění
podle kapacity nádoby se jeví jako nejspraved-
livější a nejvíc zohledňuje místní zvyklosti
a podmínky. Naším úkolem je nyní vhodně sta-
novit jednotnou sazbu za jeden litr kapacity ná-
doby na odpady. Ta může být až do výše 1 Kč/l,
určitě se ale budeme pohybovat níže. O všem se
bude v nejbližších týdnech rozhodovat a jsem si
jistý, že najdeme dobré řešení,“ dodává Milan
Kouřil. 

Město získalo Odpadového Oskara
O tom, že to vedení města se snižováním pro-
dukce směsného komunálního odpadu myslí
vážně, svědčí i to, že je Jablonec opakovaně dr-
žitelem Odpadového Oskara – udělovaného sdru-
žením Arnika, v kategorii měst Libereckého
kraje s počtem obyvatel nad pět tisíc. 

Blízká i vzdálenější budoucnost
„Nejde jen o snižování množství směsného odpa-
du, potřebujeme z něj dokázat oddělit a zpraco-
vat další využitelné složky, jako je třeba biood-
pad. Od 1. dubna nabídneme získání komposté-
rů zdarma občanům Jablonce, kteří je mohou
umístit na své zahradě. Moderní doba přináší
zajímavé technologie a už dnes máme na stole
k posouzení systémy chytrého svozu komunál-
ního odpadu, technologie na zpracování biood-
padu nebo zařízení, které směsný odpad doká-
že chemickými procesy přeměnit na komerčně
využitelné základní suroviny. Tyto a další čeka-
jí na své využití na cestě Jablonce k oběhovému
hospodářství,“ uzavírá Milan Kouřil. (vrk)

Nový odpadový zákon říká: 
chovej se ekologicky a méně zaplatíš

Všichni asi známe záběry z méně rozvinutých zemí, kde v kontrastu ke krásné
přírodě lemují cesty a domy místních obyvatel haldy odpadků. My naštěstí žijeme
v evropském prostoru, kde je ekologická laťka nastavena velmi vysoko, přesto ale
náš blahobyt s sebou nese problém: produkujeme obrovské množství odpadu a dávno
už nestačí vyřešit jen nerudovské „kam s ním“. Je to komplexní problém, na jehož
řešení se podílí úplně všichni – Evropská unie, stát, obec i občan. Na úrovni EU jsme
si dali cíl nekompromisně přecházet od skládkování ke třídění, k recyklaci
a k využití odpadových materiálů. ČR na to navázala přijetím nového zákona
o odpadech a ten od 1. 1. 2021 přináší zajímavé změny, které se dotknou každého z nás. 

Administraci úhradového systému převzal
po SKS od 1. 1. 2021 magistrát města (od-
bor ekonomiky a odbor technický). 

Klientské pracoviště najdete v přízemí
z boku budovy radnice, navštívit jej lze bez
objednání ve dnech po a st 8.00–11.30
a 12.30–17.00 hodin. Zde budou také od
1. 7. 2021 přijímány žádosti o registraci
k novému místnímu poplatku. 

Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství
každý týden objíždí stanoviště podzimních kontejnerů
a kontroluje, jak jsou naplněny. Tentokráte s ní jezdil

náměstek Milan Kouřil. Foto Jiří Endler

Překladiště vytříděného odpadu. Foto Milan Kouřil
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Očkovací centrum v městské hale
Práce v očkovacím centrum je plynulá. Od za-
čátku března je denní proočkovanost 300 osob
za den, ale centrum zvládlo už i 400 osob za
den při poloviční kapacitě provozu, přičemž
otevřeno je od 12 do 16 hodin. „Očkovali jsme
seniory a učitele. Vše záleží na množství vakcín,
jsme schopni bez problému zvýšit kapacitu i na
500 očkovaných za den,“ ujišťuje ředitel ne-
mocnice Vít Němeček. 

Plynulá je doprava
Plynulosti provozu centra pomáhá také speciál-
ní autobus a dostatečná kapacita parkoviště. To
kontroluje městská a státní policie, aby zde ne-
parkovali rezidenti a neblokovali tak místa mé-
ně pohyblivým klientům. Speciální autobuso-
vou linku využívá každou hodinu zhruba deset
cestujících. „Jízdní řád je postavený tak, aby na-
vazoval na příjezdy a odjezdy linek hromadné
dopravy, první týden vozil jednotlivce, ale počet
cestujících s rozšiřující se kapacitou očkovací-
ho centra stoupá,“ konstatuje ředitel Jablonec-
ké dopravní, a. s., Luboš Wejnar. 

Linka magistrátu je hlavně pro imobilní 
S registrací do centrálního systému pomáhají
veřejnosti dvě telefonní linky, jedna v Euro-
centru, druhá na sociálním odboru magistrátu.
Infolinka úřadu má číslo 483 357 439, v provo-
zu je každý den od 9 hodin, v pondělí a ve stře-
du do 17, v úterý a čtvrtek do 14 a v pátek do
13.30 hodin vždy s hodinovou polední pauzou
od 11.30 do 12.30 hodin. Tato linka je primárně
určená lidem, kteří mají problém s pohyblivos-
tí. Telefonní linka, kterou provozuje Kultura
Jablonec, p.o., má číslo 774 225 529. Také zde
proškolení pracovníci pomohou. Nebo mohou
lidé přijít na recepci Eurocentra, kde je kon-
taktní místo. Otevřeno je každý všední den od 9
do 15 hodin a lidé sem mohou přicházet bez
předchozí objednávky, k dispozici je čekárna
i sociální zařízení. 

Liberec a Jablonec jako jedno území 
Když vládní opatření omezilo pohyb mezi okre-
sy, požádali primátoři Jablonce a Liberce o vý-
jimku. Tu ministerstvo vnitra udělilo, ale jen
obyvatelům Vratislavic nad Nisou a Proseče nad
Nisou. Vzhledem k opakovaným žádostem ob-
čanů pak primátor Čeřovský poslal ministru
Hamáčkovi žádost druhou, aby pro obyvatele
Jablonce nad Nisou i Liberce byl režim reziden-
tů uznáván i na území druhého města. Tento-
krát však byla žádost zamítnuta. 

Magistrát testuje zaměstnance 
už od podzimu
Povinné je testování zaměstnanců úřadu. Jab-
lonecká radnice testuje své zaměstnance už od
loňského podzimu. „Tehdy bylo naším hlavním
cílem ochránit pracovníky úřadu a zachovat co
největší rozsah poskytovaných služeb úřadu vů-
či veřejnosti,“ říká primátor města Jiří Čeřovský. 

„Od začátku roku nabízíme zaměstnancům,
kteří mají zájem, testy hrazené ze zdravotního
pojištění. Tímto způsobem se nám dosud poda-
řilo zachytit jednotky pozitivních. Testujeme
každý čtvrtek,“ vysvětluje tajemník Marek Ře-
háček. „Test si mohou nechat udělat na úřadě,
nebo na jiném místě, ale musí pak prokázat, že
jej absolvovali,“ dodává Řeháček, podle kterého
je situace v úřadu stabilní, nemocnost se pohy-
buje kolem 10 %. 

Respirátory pro seniorskou veřejnost
Magistrát v březnu rozdával seniorům a sociál-
ně slabým občanům chirurgické roušky a re-
spirátory, které obdržel od státu prostřednic-
tvím Potravinové banky Liberec. Celkem do
Jablonce z potravinové banky dorazilo 6 850 re-
spirátorů. „Tisíc jich město předalo úřadu prá-
ce, tisíc jsme rozdali seniorům žijícím v měst-
ských bytech zvláštního určení, 350 jsme pro-
střednictvím ZUŠ předali akademikům senior-
ského věku a pět set městské policii,“ vypočítá-
vá náměstek David Mánek. Čtyři tisíce zbylých
respirátorů si senioři v přízemí radnice roze-
brali během hodiny. 

Městská policie má respirátory připravené
k okamžitému řešení. Při svých pochůzkách
hlídky potkávají starší lidi bez ochrany nosu
a úst. Jako se to stalo 8. března u přehrady, kdy
hlídka upozornila seniorku na procházce.
Ačkoliv ji napomínali, žena zaslala na MP po-
děkování za vstřícné zacházení strážníků: „Mu-
sím je pochválit. Práci dělají dobře. V této době
to nemají lehké. Pravda, hoši spouštěli hrůzu,
ale mají to v popisu práce,“ psala „dopadená“
seniorka, bývalá zdravotní sestra. „A právě ta-
kovým lidem bychom rádi respirátor dali hned
na místě,“ připomíná ředitel MP Michal Švarc. 

Obyvatelé bytů zvláštního určení jsou 
očkovaní
Jablonec využil v únoru nabídku krajského
úřadu na dodávku vakcín pro obyvatele domů
s pečovatelskou službou. Očkovat se začalo

12. února v ulici Boženy Němcové, další očkova-
cí místa byla v domech v ulicích Palackého a No-
voveská, druhou dávku začala MUDr. Veronika
Kaššovicová aplikovat 12. března. „Vše proběhlo
bez obtíží, s dodržením bezpečnostních opatře-
ní a u žádného z klientů jsme nezaznamenali
nežádoucí vedlejší účinky, celkem jsme proočko-
vali 188 klientů,“ říká náměstek Mánek. (jn)

Už více jak rok se potýkáme s důsledky pandemie. Učíme se žít jinak - s rouškami, v izolaci svých domovů,
na kulturní pořady a výstavy chodíme pomyslně do online prostoru. Protože tím světlem na konci tunelu 
je očkování, jde také Jablonec touto cestou v rámci možností, mantinely staví jen množství dodaných vakcín.
Jaký byl březen v Jablonci nad Nisou, pro vás shrneme na této straně. 

S pandemií koronaviru žijeme už více jak rok

Co se změnilo od 22. března
• Na výlety do přírody nebo sportovat se mů-

že na území celého okresu. 
• Výjimku ze zákazu opustit okres mají nově

také rodiče pro styk se svými nezletilými
dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí
v náhradní rodině, ústavní či ochranné vý-
chově. 

• Pro kontakt rodiče s dítětem nově platí
i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné
domácnosti.

Co se mění od 30. března
• Zákaz přítomnosti neotestovaného zaměst-

nance bude platit i pro pracoviště veřejného
zaměstnavatele, který zaměstnává méně
než 50 osob. Za takové zaměstnavatele
se považují mimo jiné obce, veřejné vyso-
ké školy, bezpečnostní sbory či armáda.
Tito zaměstnavatelé mají povinnost spus-
tit testování svých pracovníků nejpozději
od 23. března.

• Stejné opatření se stejnými termíny vydá
Ministerstvo zdravotnictví i pro školy
a školská zařízení, která na základě naří-
zení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti
zaměstnanců IZS a dalších vybraných pro-
fesí. 

• Zbylá opatření vláda prodloužila, a to až
do konce nouzového stavu, tedy do
28. března. I nadále tak bude omezené
cestování mezi okresy.

• Zavřená zůstává většina obchodů, služeb
a restaurace. Platí přísný zákaz vycházení
po 21. hodině a zákaz pití alkoholu na ve-
řejnosti.

Jablonecké očkovací centrum v městské sportovní hale. Foto Graphis

Senioři čekající na očkování vakcínou 
proti COVID-19. Foto Graphis
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Bezplatná výměna starších anonymních
karet OPUSCARD 
Žádáme cestující, kteří se při platbě jednotli-
vého jízdného nemohou po instalaci nového
odbavovacího zařízení u řidiče odbavit (za-
platit jízdné z elektronické peněženky), aby
si v předprodeji společnosti Umbrella v bu-
dově Eurocentra bezplatně stávající kartu
OPUSCARD vyměnili za novou. 

Při výměně karty bude zároveň na novou kar-
tu přehrán zůstatek finančních prostředků.
Jedná se o karty, kde řidič MHD identifikuje
„CHYBU 78“.

Karty k výměně mají evidenční číslo
9203100-00251388 až 9203100-00343177. 

Výměna starších anonymních karet OPUS-
CARD bude probíhat do konce května.

Provozní doba předprodeje: po–pá 7.00–12.30,
13.00–19.00; so 7.00–13.00; ne 13.00–19.00 hod. 

Cestujícím se za způsobené komplikace
omlouváme a děkujeme za spolupráci. 

Úprava jízdních řádů s platností 
od 6. 4. 2021
Na základě podnětů od cestujících dochází
od úterý 6. 4. 2021 k úpravě jízdního řádu lin-
ky č. 106 (Nádraží Jablonecké Paseky –
Autobusové nádraží – Želivského) v oblasti
sídliště Na Vršku a okolí zastávky Petra
Bezruče. Linka č. 106 bude rozdělena na dvě
linky (106 a 116). Linky budou provozovány
v pracovní dny v prokladu v intervalu 60 mi-
nut.

Linka č. 106 bude odjíždět od nádraží
v Pasekách vždy v 16 minutu (příjezd na auto-
busové nádraží v 30 minutu). Linka č. 106 dále
obslouží zastávky Kamenná – Lázně – Budo-
vatelů – Petra Bezruče – Na Roli – Želivského.

V opačném směru linka č. 106 jede po stejné
trase, pouze místo zastávky Budovatelů obslu-
huje zastávku Liberecká. 

Linka č. 116 bude mít odjezdy ze zastávky
Nádraží Jablonecké Paseky vždy v 46 minutu
(příjezd na autobusové nádraží v 00 minutu).
Linka č. 116 dále pokračuje na zastávky
Kamenná – Mírové náměstí, Radnice – Divadlo
– Nemocniční – Koloniál – Urnový háj – Na Roli
– Želivského. Ve směru do centra města ze sta-
nice Nemocniční linka č. 116 obsluhuje zastávky
28. října – Obchodní akademie – Autobusové ná-
draží a dále pokračuje do Jabloneckých Pasek. 

Ze zastávky Želivského pokračují linky č. 106
a 116 bez přestupu jako linka č. 107 směr Rý-
novice – Mšeno.

Nová linka č. 116 bude z důvodu stavebních
prací na křižovatce Poštovní × Liberecká a v uli-
ci Generála Mrázka jezdit od 6. 4. 2021 po ob-
jízdné trase. Vynechávají se zastávky Mírové
náměstí, Radnice a Divadlo. Náhradní zastávky
Lázně a Budovatelů. 

Současná linka č. 116 (Autobusové nádraží
– Novoveská – Na Hutích – Autobusové nád-
raží) se z provozních důvodů přečísluje od
6. 4. 2021 na linku č. 117. 

S ohledem na současnou situaci způsobenou
pandemií koronaviru a s tím spojené nižší vyu-
žívání služeb MHD se prodlužuje přijímání
podnětů od cestujících ke změnám jízdních řá-
dů až do 30. 6. 2021. Případné další úpravy jízd-
ních řádů se následně budou realizovat od 1. 9.
2021. 

Objízdné trasy linek MHD od 6. 4. 2021
Z důvodu stavebních prací na křižovatce
Poštovní × Liberecká a v ulici Generála
Mrázka (zrušení zastávky Divadlo) budou
od 6. dubna odkloněny některé linky, které
pojedou po objízdných trasách.

Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč): ve
směru na Horní Proseč jede linka z Kamenné
na zastávky Lázně – Budovatelů a dále pokra-
čuje po své standardní trase. Vynechány jsou
zastávky Mírové náměstí, Radnice a Divadlo.

V opačném směru ze stanice Nemocniční po-
kračuje do zastávek Liberecká – Lázně a dále
pokračuje po své standardní trase. Vynechána
je zastávka Divadlo směr centrum.

Linka č. 112 (Rýnovice – Liberecká –
Mšeno – Rýnovice): ze zastávky Jablonex po-
kračuje na Horní náměstí (zde náhradní za-
stávka), dále jede ulicí 28. října (zde náhradní

zastávka), Rýnovickou ulicí do ulice Liberecké,
kde se napojuje na svoji standardní trasu.
Vynechány jsou zastávky Obchodní akademie,
Mírové náměstí, Radnice a Divadlo. 

Linka č. 115 (Paseky – Rychnov): ze zastáv-
ky Jablonex pokračuje na Horní náměstí (zde
náhradní zastávka), dále jede ulicí 28. října,
Rýnovickou do ulice Liberecké, kde se napoju-
je na svoji standardní trasu. Vynechány jsou za-
stávky Obchodní akademie, Mírové náměstí,
Radnice. 

Linka č. 116 (Nádraží Jablonecké Paseky –
Želivského): ve směru na Želivského jede lin-
ka z Kamenné na zastávky Lázně – Budovatelů
a dále pokračuje po své standardní trase. Vyne-
chány jsou zastávky Mírové náměstí, Radnice
a Divadlo.

Školní linka č. 133 (Horní Proseč – Rýno-
vice – Mšeno – Žižkův Vrch): ze zastávky Jablo-
nex pokračuje na Horní náměstí (zde náhradní
zastávka), dále jede ulicí 28. října (zde náhradní
zastávka), Rýnovickou ulicí do ulice Liberecké,
kde se napojuje na svoji standardní trasu. Vyne-
chány jsou zastávky Obchodní akademie, Mí-
rové náměstí, Radnice a Divadlo. 

Školní linka není provozována od 8. 2. 2021,
obnovení provozu je závislé na aktuálních vlád-
ních nařízení. 

Ostatní dopravní opatření platná 
od 18. 3. 2021 do 25. 4. 2021
Linka č. 105 (Kokonín – Horní Proseč): z dů-
vodu pokládky asfaltového koberce v Poštovní
ulici a následných stavebních prací na křižovat-
ce Poštovní x Liberecká je dočasně zrušena za-
stávka Divadlo ve směru na Horní Proseč.
Linka jede od Lázní na zastávku Budovatelů
a dále pokračuje po své trase Rýnovickou ulicí. 

Foto Luboš Wejnar

Platnost STK a řidičáků se prodlužuje
Ministerstvo dopravy obeslalo všechny stani-
ce technické kontroly a informovalo policii
o tom, že se prodlužuje platnost STK o deset
měsíců. Stejné je to i s platností řidičských
průkazů. Toto nařízení platí i v ostatních ze-
mích Evropské unie.

„Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem
ke snížení mobility občanů v rámci protiepide-
mických opatření proti COVID-19. Lidé mohou
evropské nařízení využívat od 6. března 2021,“
píše se v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Úřady i provozovny STK však zůstávají i na-
dále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby
využít. Vozidlo je nutné udržovat v dobrém
technickém stavu, protože pojišťovny nemusí
na prodloužení platnosti STK brát zřetel.

Prodlužuje se platnost dokladů
Prodloužení platnosti se týká řidičských průka-
zů, pravidelných technických prohlídek, průka-
zů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro do-

končení pravidelného školení držitelů osvědče-
ní profesní způsobilosti o dalších deset měsíců
od konce jejich původní platnosti. Jinými slovy,
jestli vám propadl (propadne) řidičák nebo
technická v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021,
nemusíte si zoufat, platí ještě dalších deset mě-

síců od konkrétního data. Konkrétní příklady
jsou zveřejněny přímo na stránkách Minister-
stva dopravy.

Návrh nařízení jménem Omnibus II předloži-
la v lednu Evropská komise v reakci na aktuál-
ní pandemickou situaci. Nařízení bylo následně
v rámci zrychlené procedury projednáváno na
půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je
účinné od 6. března v celé EU. Na řidičské prů-
kazy i na další dopravní doklady se tak bude
hledět jako na platné ve všech členských stá-
tech.

Úřad i STK otevřeny
Řidičské průkazy se přesto dále vydávají a sta-
nice STK zůstávají otevřené. Díky tomu, že se
téměř všude můžete nyní objednat na konkrét-
ní hodinu, je možná dokonce komfortnější si
všechno vyřídit nyní. Samozřejmě při dodržo-
vání přísných protipandemických opatření.

(red)

Informace z Jablonecké dopravní

Foto Luboš Wejnar

Foto archiv MMJN
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■ Telefonické spojení na MMJN

Ústředna 483 357 111
Kancelář primátora 483 357 321

dotace 483 357 241
602 793 816

Kancelář tajemníka 483 357 314
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

opatrovanci 774 816 916
sociální péče 483 357 280
sociálně právní ochrana dětí 483 357 690 

775 324 074
sociální služby – senioři 483 357 606

Odbor humanitní školství 483 357 278
dotace na sport a kulturu 483 357 354

Odbor ekonomiky 
poplatek za psa 483 357 367
poplatek za veřejné 
prostranství 483 357 223
majetkoprávní agenda 483 357 257

pokladny 483 357 248
platby za odpad 483 357 253

Odbor stavební a životního prostředí 
stavební úřad 483 357 370
vodoprávní úřad 483 357 361
životní prostředí 
a památková péče 483 357 392
dopravní a silniční 483 357 295

Odbor územního a hospodářského 
rozvoje územní plánování 483 357 138 
investiční výstavba 483 357 240

Odbor technický – odpady, zeleň, byty, 
komunikace, správa objektů 483 357 163

724 976 208

Komenského 8, správní odbor
cestovní doklady, občanské 
průkazy, ev. obyvatel 483 357 723

registr vozidel 483 357 734
řidičské průkazy 483 357 731
matrika 483 357 705
živnostenský úřad 483 357 741
přestupky 483 357 769

Druhá etapa stavby dešťové kanalizace 
začne po Velikonocích
V loňském roce se město potýkalo s rozsáh-
lými uzavírkami v dolní centru – v ulicích
Poštovní, Budovatelů a na Anenském ná-
městí. Důvodem byla výstavba dosud chybě-
jí dešťové kanalizace, ke které se se svými re-
konstrukcemi připojili další správci sítí. Od
dubna bude Jablonec čekat další etapa slo-
žité stavby. Tentokrát se bude pohybovat uli-
cemi Liberecká, Gen. Mrázka a Komenského
a potrvá do konce stavební sezony.

Jablonečany opět čekají výkopy v ulicích
i chodnících a objížďky. „Pracovat se bude na
pěti projektech společně. Dělat se bude splaš-
ková, neboli jednotná kanalizace, vedení plynu
a vody, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Pět věcí, které jsou náročné na koordinaci, jež
je v tomto momentě opravdu zásadní. Bez ní by
nešlo vše zvládnout v jedné stavební sezóně.
Dobrou zprávou ale je, že tři z pěti projektů bu-
de dělat jeden zhotovitel,“ říká náměstek pro
rozvoj města Petr Roubíček. 

Nový povrch v Poštovní
Takovým předvojem největší letošní investiční
stavby je pokládka finálního asfaltového kober-
ce v ulici Poštovní. „Na tu jsme si rezervovali
období od 15. do 31. března. Tak dlouhý čas
proto, že počasí se naplánovat nedá. Nevěděli
jsme, kdy se otevře obalovna směsí a bude
možné definitivní povrch udělat. Vlastní polo-
žení koberce pak trvá maximálně týden,“ vy-
světluje koordinátor stavby Otakar Kypta, který
předpokládá, že poslední březnový týden už by
měl být bez mrazů. 

Definitivně dokončená ulice Poštovní je totiž
základ pro start celé stavby, která by měla vy-
puknout hned po Velikonocích od úterý 6. dubna. 

První budou plynaři
Právě po Velikonocích by měli svou práci zahá-
jit plynaři. Budou dělat výkopy, odpojovat a za-
slepovat ty části plynového potrubí, které se bu-
de vyměňovat nebo dělat zcela nové. Než se
však začne pracovat na dešťové kanalizaci, mu-
sí být plynové vedení hotové. 

„Protože na to bude navazovat stavební firma
s naší městskou stavbou dešťové kanalizace.

Povedl se nám husarský kousek v dohodě, aby
naši dešťovku i projekty SVS, čili rekonstrukce
splaškové kanalizace a vodovodu, prováděla
jedna firma,“ podotýká náměstek Roubíček. 

„Je velmi důležité, že se podařilo docílit toho,
aby se na stavbě pohyboval jeden dodavatel
v hlubokých výkopech,“ přitakává Kypta s tím,
že kdyby staveniště předával jeden dodavatel
druhému, vše by se protáhlo a pravděpodobně
by se ani celý projekt nestihl letos dokončit.
„Takto jeden zhotovitel vytvoří hluboký výkop
pro splaškovou kanalizaci, k tomu přiloží měl-
čí výkop pro vodovod a ještě další mělký pro
dešťovou kanalizaci. A vše bude dělat najed-
nou,“ dodává Kypta. 

Začíná se u divadla
Prvním pracovním úsekem bude křižovatka u di-
vadla, tedy křižovatka ulic Poštovní, Liberecká
a Opletalova. „Předpokládáme, že tady by mělo
být hotovo zhruba do konce dubna. Samozřej-
mě nás mohou opět překvapit nezakreslené sí-
tě, přesto věříme, že ještě před koncem dubna
zahájíme další pracovní úsek na křižovatce ulic
Komenského, Liberecká a Generála Mrázka
u OC Centrál,“ vysvětluje Otakar Kypta. 

A zde je možné očekávat první velké problé-
my. „V tu chvíli se budou muset auta ze zasle-
pené ulice Gen. Mrázka vracet zpět k radnici.

Řidiči budou muset počítat s úplně novým uspo-
řádáním provozu, jelikož ulice Gen. Mrázka
a komunikace na Horním náměstí kolem kina
Radnice budou obousměrné. Současně bude
obousměrná také ulice Kostelní a Komenského
náměstí, aby fungovalo zásobování a aby moh-
li všichni zákazníci OC Centrál jezdit do pod-
zemních garáží. Kritické budou asi tři až čtyři
dny, kdy budeme dělat přípojky k obchodnímu
domu. Velká část těchto prací ale bude provede-
na přes víkend,“ popisuje harmonogram stavby
Kypta. 

Zhruba v červnu se pak stavba posune na
další krizový bod, a to vzhůru ulicí Gen.
Mrázka až do křižovatky s Máchovou ulicí. Tato
část by měla být hotová do konce července.
„A v tu chvíli, jakmile toto dokončíme, by se po-
čátkem srpna mohlo vše vrátit do původního
stavu. Obnoví se provoz dolů ulicí Gen. Mrázka,
bude možné jezdit do obchodního centra a přes
Komenského náměstí dolů ulicí Kostelní,“ dopl-
ňuje koordinátor stavby a připomíná, že hotovo
však ještě nebude. „Od poloviny srpna bychom
začali realizovat část ulice Liberecké od divadla
po křižovatku s ulicí Rýnovickou.“ 

Lehké to nebude, ale je to řešení 
na dlouhou dobu
Součástí velké letošní stavební akce bude kom-
pletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozo-
vek a kompletní přeložení chodníků. Technické
služby budou měnit kabeláž, osazovat částečně
nové sloupy a nové body veřejného osvětlení.
Po celou dobu budou muset řidiči pečlivě sle-
dovat aktuální dopravní značení. Odkloněná
bude také autobusová doprava včetně změně-
ných a dočasně zrušených zastávek – vše o ní
najdete na straně 4. 

„Je nám jasné, že to bude opět zkouška trpěli-
vosti nás všech a budeme od obyvatel potře-
bovat značnou dávku pochopení. Na druhou
stranu – opravy sítí i vybudování chybějící ka-
nalizace jsou nutné. I když stavba bude rozsáhlá
a obtěžující, může nás těšit fakt, že pak bude na
dlouhou dobu vyřešeno. Proto všem Jabloneča-
nům předem děkuji za vstřícnost,“ říká náměs-
tek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

(jn)

Foto Jiří Endler

Foto Petr Vitvar
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Občané mohou požádat o kompostér
Od 1. dubna spustí město příjem žádostí
o poskytnutí zahradního kompostéru. Ža-
datelem mohou být fyzické osoby, které jsou
vlastníky, spoluvlastníky nebo nájemci po-
zemku na území města. O kompostér mohou
požádat i společenství vlastníků jednotek.

Projekt Pořízení dalších kompostérů pro obča-
ny města Jablonec nad Nisou je spolufinanco-
ván Evropskou unií v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí a navazuje na projekt
Kompostéry pro občany města Jablonec nad
Nisou, který proběhl v roce 2018. Tehdy byl
o kompostéry velký zájem, proto se město roz-
hodlo akci zopakovat.

„V loňském roce bylo schváleno přidělení do-
tace a na přelomu února a března letošního ro-
ku proběhlo výběrové řízení na dodavatele
kompostérů. Mezi občany bude rozděleno cel-
kem 500 kusů,“ upozorňuje Barbora Šnytrová
z oddělení správy veřejné zeleně. 

Kompostéry jsou zhotoveny z recyklovaného
plastu odolného vůči mrazu a slunečnímu zá-
ření. „Bude možné vybírat ze dvou velikostí
(1 000 nebo 600 litrů) s ohledem na rozlohu za-
hrady, kde má být kompostér umístěn. Kom-
postéry budou občanům bezplatně zapůjčeny
na dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce
roku 2026. Poté přejdou do jejich osobního
vlastnictví,“ vysvětluje Šnytrová.

Od 1. dubna 2021 bude možné podat žádost
o poskytnutí zahradního kompostéru. Žadatelé
mohou vyplnit online formulář na webu
www.mestojablonec.cz, nebo si ho mohou stáh-
nout, vytisknout a zaslat na adresu: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, oddělení správy
místního hospodářství, Mírové nám. 19, 466 01
Jablonec nad Nisou. Vyplněný formulář lze také
odevzdat na informačním středisku magistrátu. 

Základní podmínkou pro poskytnutí kompo-
stéru je vlastnictví pozemku na území města
Jablonec nad Nisou. Kompostér nesmí být umís-
těn na veřejně přístupném pozemku nebo na po-
zemku, pro nějž byl poskytnut kompostér v rám-
ci projektu z roku 2018. Podrobné podmínky pro
poskytnutí kompostéru a vzor smlouvy, která
bude uzavřena s úspěšnými žadateli, jsou zve-
řejněny na internetových stránkách města.

Samotné přidělování kompostérů proběhne
v létě letošního roku. K vyzvednutí kompostéru
budou úspěšní žadatelé vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu. Při převzetí podepíší žadatelé
smlouvu o výpůjčce a následném darování
kompostéru a obdrží návod k sestavení a správ-
nému užívání. 

Bližší informace o poskytování zahradních
kompostérů je možné získat na oddělení správy
místního hospodářství (scech@mestojablonec.cz,
tel.: 483 357 116, nebo snytrova@mestojablonec.cz,
tel.: 483 357 357). (red)

Projekt Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jab-
lonec nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

■ Odpadové hospodářství

Ambulantní svoz 
velkoobjemového odpadu

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 odpoledne budou na
několika místech v Jablonci nad Nisou při-
staveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 

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

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

„Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul. v Ko-
koníně, Belgická ul., Želivského ul.). Podmín-
kou je uzavřená smlouva na odvoz a zne-
škodnění směsného komunálního odpadu,“
vysvětluje Barbora Šnytrová ze správy veřejné
zeleně.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu
1. Antala Staška (nad přejezdem)
2. B. Němcové (naproti domu č. 30)
3. 1. máje × Hluboká
4. J. Hory (u parkoviště)
5. Mládí (pod policií)
6. F. L. Čelakovského × U Hřiště
7. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
8. U Zahrádek × Vedlejší
9. Na Úbočí (u domu č. 17)
10. Polní (u garáží)
11. Na Roli × Polní
12. Stará Osada

13. Na Kopci × Panenská
14. Na Výšině (u garáží)
15. Nová Pasířská × U Balvanu
16. Pivovarská (stanoviště kontejnerů)
17. Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
18. U Zastávky
19. Vysoká (u pošty)
20. Zlatá (u hřiště)
21. Erbenova (u domu č. 17)
22. Na Vršku (u domu č. 16)
23. Vrchlického sady 

Jarní svoz bioodpadu
S příchodem jara začíná město opět organi-
zovat pravidelné svozy bioodpadu. Letošní
první svoz bioodpadu se uskuteční v sobotu
27. března 2021, další dva svozy proběhnou
v dubnu. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na 10 místech dle níže uvedeného rozpisu.
„Pokud uvedené termíny nestihnete, můžete
využít některý z dalších svozů bioodpadu
v květnu a červnu,“ zmiňuje další termíny
svozů Barbora Šnytrová ze zprávy veřejné zele-
ně. 

Celkem je naplánováno v letošním roce 17
svozů. Kontejnery budou rozmisťovány v růz-
ných lokalitách, aby šanci odložit bioodpad mě-
lo co největší množství obyvatel. O velké oblibě
sběru bioodpadu svědčí i vzrůstající množství
odpadu odloženého do velkoobjemových kon-
tejnerů. Za loňský rok přesáhlo 175 tun.

Do označených kontejnerů budou moci obča-
né odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky
rostlinného materiálu ze zahrad apod. Nebude
zde možné odložit bioodpad živočišného pů-
vodu. 

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. V platnosti
zůstává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma.

Svoz bioodpadu 27. 3. 2021
kontejner od–do

Vrkoslavice (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Liliová × Lesní 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Panenská × Družstevní 10.30–13.20
1. máje × Hluboká 11.00–14.00
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Jindřichovská (u parčíku) 13.40–15.40
Žitná (nad heliportem) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 10. 4. 2021
kontejner od–do

Ke Starému buku × Turistická 9.00–11.20
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

9.30–12.00
Mlýnská × Pasecká 10.00–12.40
Blanická × Venušina 10.30–13.20
Zemědělská × Na Stráni 11.00–14.00
Žítkova × Panenská 11.40–14.25
Korálková (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Lučanská × Zahradní 13.40–15.40
Arbesova (otočka autobusu) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 24. 4. 2021
kontejner od–do

Lovecká × Sokolí 9.00–11.20
Ještědská × Pasířská 9.30–12.00
Vrkoslavice (u hasičské zbrojnice) 10.00–12.40
U Zahrádek × Vedlejší 10.30–13.20
Jindřichovská × Na Pláni (u garáží) 11.00–14.00
Zlatá × Skelná 11.40–14.25
Bousova (u garáží) 12.20–14.50
Dělnická × Na Svahu 13.00–15.15
Rýnovice (u kostela) 13.40–15.40
Vrchlického sady 14.20–16.00

Foto archiv MMJN
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Vždy na jaře se jablonecký magistrát setká-
val s občany v jednotlivých lokalitách. Loni
musel tyto schůzky kvůli pandemii odložit
na podzim, kdy je ze stejného důvodu nako-
nec zrušil. Letos je proto připravená jejich
online podoba.

„Bude to novinka pro nás i pro veřejnost.
Jelikož se ale s občany města potkat chceme
a platná vládní opatření osobní setkání nedovo-
lují, musíme přistoupit na tuto variantu,“ říká
primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský. 

Setkání jsou plánovaná od poloviny dubna do
poloviny května. Probíhat budou v tradičních
dnech a začínat budou v obvyklých časech – tedy

v úterý nebo čtvrtek vždy od 17 hodin. „Stejně
jako při tradičních setkáních, také z těchto on-
line forem vzniknou zápisy, které si pak budou
moci zájemci přečíst na webu města v kapitole
Setkání s občany. V nich budou doplněné také
odpovědi, které se během hodinového přenosu
buď zodpovědět nestihnou, nebo bude třeba od-
povědi prověřit u odborníků z úřadu,“ vysvětlu-
je moderátor setkání Jan Štol. 

Už teď mohou Jablonečané zasílat své dotazy
elektronicky na adresu stol@mestojablonec.cz,
a to písemně či v audio/video podobě. „Z tech-
nických důvodů se nemohou zapojit všichni do
živé debaty, proto moderátor bude dotazy jed-
notlivým politikům tlumočit. Další možností

bude ještě chat během přenosu,“ doplňuje Štol.
„Forma bude skutečně neobvyklá, přesto dou-
fám, že to Jablonečany neodradí. Budeme se
snažit na vše odpovědět buď přímo, nebo odpo-
věď vtělíme do písemného zápisu,“ uzavírá pri-
mátor Čeřovský. (jn)

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.

Práce na tvorbě nového strategického
plánu úspěšně začaly
Odstartováno. Přípravu strategického plánu
města pandemie koronaviru nezastavila.
V březnu proběhla první jednání pracov-
ních skupin, jejichž hlavním úkolem je ak-
tivně spolupracovat na tvorbě obsahové ná-
plně rozvojové strategie města do roku 2030. 

„Do činnosti pracovních skupin jsou zahrnuti
zástupci z řad veřejného, podnikatelského či
neziskového sektoru. Pohled na stávající i bu-
doucí potřeby města tím získává komplexnější
obrysy, a víc tak odpovídá skutečným požadav-
kům města a jeho občanů,“ říká Tomáš Patočka
za zpracovatele strategického plánu. 

Pro účely tohoto strategického projektu byly
ustanoveny čtyři pracovní skupiny, které pro-
jednávají dílčí tematické celky podle předem
definovaných témat. „Vzhledem k současné si-
tuaci se většina jednání skupin realizovala di-

stanční formou prostřednictvím videokonfe-
rence. Participace na přípravě koncepčního do-
kumentu tak probíhala vzdálenějším, leč pro ú-
častníky bezpečnějším způsobem,“ komentuje
první jednání Patočka s tím, že podněty vzešlé
z jednání zpracovatelé uspořádají a zapracují
do tematických SWOT analýz. 

Do konce dubna tak bude dokončena analy-
tická část dokumentu, složená právě z těchto
dílčích SWOT analýz pracovních skupin, socio-
ekonomické analýzy města a souhrnné SWOT
analýzy přehledně shrnující hlavní přednosti
a slabiny Jablonce nad Nisou spolu s uvedením
jeho klíčových rozvojových příležitostí i mož-
ných hrozeb. „Do projektu jsme zapojili také ši-
rokou veřejnost, a to prostřednictvím dotazní-
kového šetření, které probíhalo na přelomu
ledna a února a zúčastnilo se ho více jak 400
osob,“ připomíná Tomáš Patočka, podle kterého

se dále se zjištěnými závěry při přípravě plánu
adekvátně pracuje. „Konkrétní výsledky veřej-
nosti představíme spolu se zveřejněním návrhu
strategického plánu v druhé polovině tohoto
roku.“ 

Občané města se budou moci do přípravy stra-
tegického plánu zapojit opět v květnu. „Máme
připravenou další krátkou anketu. Chceme tak
získat návrhy na konkrétní projektové záměry.
O tomto šetření budeme informovat v příštím
vydání Jabloneckého měsíčníku a prostřednic-
tvím dalších informačních kanálů města,“ uza-
vírá Tomáš Patočka. 

(red) 

Pracovní skupina 1
Veřejná vybavenost a služby 

vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, 
sociální oblast a zdravotnictví

Pracovní skupina 2
Doprava, infrastruktura a majetek 

doprava, infrastruktura, energetika, 
majetek, bydlení

Pracovní skupina 3 
Udržitelný rozvoj a životní prostředí

strategický rozvoj, urbanismus, investice, 
životní prostředí, podnikání a zaměstnanost, VaV

Pracovní skupina 4
Moderní správa města a bezpečnost

správa města, digitalizace, inovace, 
krizové řízení, bezpečnost, 
komunikace s veřejností

Politici se s občany potkají online

V dubnu a v květnu se uskuteční setkávání s občany, nikoli osobní, ale online formou. Foto archiv Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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Bez solidních dat se neobejde sociální
péče ani plánování dopravy
Statistická data jsou mimo jiné nezbytná pro
efektivní plánování a rozvoj sociální péče.
Právě ta stojí i v Libereckém kraji před velkou
výzvou, kterou představuje stárnutí obyvatel-
stva. Krajské úřady se při rozhodování o tom,
kde postavit nemocnici nebo hospic, z velké
části spoléhají na data ze sčítání lidu. 

Zásadní roli hrají data ze sčítání i v oblasti
monitorování a plánování dopravy. „Podle vý-
sledků Sčítání 2011 dojíždělo z Liberce do Jab-
lonce nad Nisou do zaměstnání 888 osob, z to-
ho vzhledem k vzdálenosti obou měst 833 osob
denně. Město Liberec nabízí více pracovních
příležitostí, proto počet dojíždějících z Jablonce
nad Nisou byl dvojnásobný,“ říká Dagmar Dvořá-
ková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci.

Jedním z projektů, který hledal odpověď na
otázku, jak zajistit efektivní dopravu pro všechny
občany, byl Plán udržitelnosti městské mobility
na roky 2017–2023 zpracovaný Magistrátem
města Liberec. Tvořili ho odborníci, zapojila se
také široká veřejnost. Cílem byla dlouholetá kon-
cepce nezávislá na změnách politických repre-
zentací, která zajistí, že se doprava měst a obcí
Libereckého kraje posune do 21. století. Pro
autory byly nezbytné údaje o počtu obyvatel
Liberce, Jablonce a okolních obcí, počet denně
cestujících do zaměstnání a za vzděláním.
Důležitá byla data o ekonomické síle jednotli-
vých obcí, tedy nakolik jsou lokální zaměstna-
vatelé atraktivní i pro lidi ze vzdálenějšího oko-
lí. Z dopravního modelu vyplynulo, že každý
den obyvatelé na daném území podniknou 494
tisíc jednotlivých cest, 17 tisíc lidí pak do řeše-
ného území dojíždí, i když zde nebydlí. 

Sčítat se bude online i prostřednictvím
tradičního formuláře
Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a ak-
tuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plá-
nování mnoha aspektů veřejného života pro
dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na

epidemickou situaci primárně připravováno ja-
ko online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se
od 27. března budou moci sečíst jednoduše
a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz
nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji
zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohod-
lí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se
sčítacím komisařem.

Průběh sčítání 2021
Zkušební sčítání proběhlo loni na podzim.
„Tehdy nám 25 tisíc domácností pomohlo otes-
tovat proces sběru dat, a to online i listinnou
formou. Odhalili jsme tak pro tento rok rezervy
celého projektu,“ říká Jolana Voldánová, mluv-
čí Sčítání 2021. 

Harmonogram sčítání je nastavený do roku
2022. Data z domácností se sbírají letos od
března do 11. května. „Online sčítání přes ná-
vodný formulář začne v sobotu 27. března. Je
jednoduché a šetří čas. Kdo ho využije, nemusí
později vyplňovat papírový formulář,“ infor-
muje Voldánová. Listinné sčítání je stanovené
od 17. dubna do 11. května. Papírové formuláře
těm, kdo se nesečetli online, přijdou do schrá-
nek, nebo si je lidé budou moci vyzvednout na
kontaktních místech, která jsou na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských sprá-
vách Českého statistického úřadu. Adresář
kontaktních míst bude k dispozici na webu
www.scitani.cz. 

„Sčítací komisař se dostaví v předem ozná-
meném termínu na vaši adresu a vyčká váš pří-
chod před dům. Vyplněný formulář v odpověd-
ní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do
poštovní schránky,“ popisuje listinnou formu
sčítání mluvčí projektu. 

Konečný termín odevzdání formuláře je 11.
května. Od té chvíle až do března 2022 má Čes-
ký statistický úřad čas na zpracování výsledků,
které bude postupně zveřejňovat na přelomu
let 2021 a 2022. „Definitivní výstupy budou
k dispozici bezplatně, primárně zveřejněné budou
na www.scitani.cz,“ dodává Jolana Voldánová. 

15 minut na osobu 
Na oficiálním webu www.scitani.cz bude k dis-
pozici předvyplněný formulář a bude tak mož-
né se podívat na konkrétní znění otázek. Také
vyplnění online formuláře bude jednoduché,
návodné a oproti tištěnému formuláři i výrazně
rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti zabere vypl-
nění přibližně 30 minut. „Navíc sčítání online
umožní jednoduše vyplnit formulář bezpečně
i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná
o rodinné příslušníky, nebo o starší příbuzné.
Výhodou je i to, že elektronický formulář uka-
zuje pouze otázky, které se vás týkají. Čas šetří
automatické doplňování některých údajů.
Pokud se rozhodnete uvést rodné číslo, formu-
lář už se neptá na číslo dokladu totožnosti a ro-
vnou doplní, zda jste muž, či žena,“ popisuje
mluvčí.

Ochrana údajů
Bezpečnost sčítání je zásadní. Z důvodu online
sběru dat se již tak vysoké nároky na zabezpe-
čení z předchozích let ještě zvýšily. Český sta-
tistický úřad v tomto ohledu dosahuje nejvyšší
možné technické úrovně.

Anonymizovaná data
Veškeré operace s daty budou bezprostředně
dokumentovány. S konkrétními osobními údaji
se bude pracovat jen po nezbytně nutnou dobu,
následně budou anonymizovány. Výsledná data
ze sčítání, která se zveřejní, budou mít pouze
povahu souhrnných výsledků bez vztahu ke
konkrétním osobám. Žádná individuální data
sbíraná pro statistické účely se nikomu další-
mu ze zásady nepředávají.

Přísná kontrola
Osobní údaje zpracovávají statistici v souladu
s příslušnými zákony. Individuální data jsou
uložena na zabezpečeném pracovišti, a to pouze
po nezbytnou dobu. Používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy. V každém
kroku sběru a zpracování je minimalizován po-
čet osob, které přicházejí s údaji do styku.
Všechny zúčastněné osoby splňují přísná krité-
ria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázá-
ny slibem mlčenlivosti, který trvá i po skončení
sčítání. (jn)

Nezapomeňte se sečíst, 
nejpozději do 11. května

Sčítání lidu u nás začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou 
v následujícím desetiletí i rozvoji regionů. Plánování sociálních služeb, přetrasování
linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované
podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných
a komplexních informací. O Sčítání 2021 jsme psali už v minulém čísle zpravodaje,
nyní přinášíme doplňující informace.

www.scitani.cz

Infolinka pro Sčítání 2021 

e-mail: dotazy@scitani.cz
tel.: 840 30 40 50 
web: www.scitani.cz

Oddělení informačních služeb

tel.: 274 052 304
tel.: 274 054 345
tel.: 274 052 354
e-mail: infoservis@czso.cz

Stáhněte si vše potřebné 

na www.scitani.cz/kestazeni

Kontaktní místa České pošty

Jablonec nad Nisou 1, 466 01 
Liberecká 32/2, tel.: 954 246 601
Jablonec nad Nisou 2, 466 02
Vysoká 4263/45, tel.: 954 246 602
Jablonec nad Nisou 4, 466 05 
Želivského 5050/2, Rýnovice 
tel.: 954 246 604
Jablonec nad Nisou 8, 468 01
Rychnovská 14, Kokonín, 
tel.: 954 246 801
web: www.scitani.ceskaposta.cz
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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;
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 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. Ze-
jména jde o úkoly na úseku sociální práce s kli-
enty a rodinami ohroženými sociálním vylou-
čením ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, a to dle příslušné legislativy (ze-
jména zákona o pomoci v hmotné nouzi, záko-
na o sociálních službách, občanského zákoní-
ku, zákona o právech příslušníků národnost-
ních menšin a dalších souvisejících zákonů).
Dále pak preventivní a poradenská činnost,
spolupráce s orgány v oblasti sociálního zabez-
pečení, sociálními a zdravotními službami
a dalšími státními institucemi.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem 1. 5. 2021, popř. dle vzájemné
dohody

Přihlášky do 7. dubna 2021 do 11 hodin.

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 úřad na odboru
stavebním a životního prostředí, 11. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské,
případně i středoškolské vzdělání s maturitou;
v případě středoškolského vzdělání za podmín-
ky minimálně tři roky práce v oboru v období
posledních pěti let (tj. praxe minimálně tři roky
ve správním orgánu vykonávající státní správu
(i v přenesené působnosti), nejlépe při výkonu
agendy dle stavebního zákona); znalost práv-
ních předpisů – stavebního zákona a předpisů
souvisejících včetně znalosti postupů podle
správního řádu; složená zkouška zvláštní od-
borné způsobilosti na požadovaném úseku vý-
hodou; dobrá orientace v prostředí výkonu pře-
nesené působnosti státní správy; výborné ko-
munikační a vyjednávací schopnosti; schop-
nost řídit středně velký kolektiv; aktivní přístup
k řešení problémů; flexibilita, loajalita, samo-
statnost a zodpovědnost; uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

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

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 5. 2021, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 8. dubna 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 – agenda sociálně
právní ochrany dětí), 11. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; ori-
entační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komunikač-
ní schopnosti, aktivní přístup k řešení problé-
mů; pracovní flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči
stresu; schopnost pružně rozhodovat a přijímat
za svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibi-
lita (práce i mimo stanovenou pracovní dobu);
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); 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. Zejména
jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany
dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon o so-
ciálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími
institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 5. 2021, popř. dle vzájemné dohody

Přihlášky do 7. dubna 2021 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

■ Personální inzerce

Pomáháme řešit následky trestných činů
Probační a mediační služba zahájila svoji
činnost 1. 1. 2001. Přestože je již více jak dva-
cet let součástí českého justičního systému,
povědomí širší veřejnosti o jejím fungování
a činnostech je stále nedostatečné. 

Probační a mediační službu si lidé nejčastěji
spojují s některými alternativními tresty, jako
jsou obecně prospěšné práce či trest domácího
vězení. Někdo již také ví, že pokud je odsouze-
ný podmíněně propuštěný z vězení, je možné,
aby takové osobě soud určil povinnost hlásit se
u probačního úředníka. Méně se už ví, že se na
službu mohou pachatel i oběť trestného činu
obrátit kdykoliv v průběhu trestního řízení, te-
dy ještě předtím, než se věc vůbec dostane
k soudu. 

„Nejčastěji se tak děje v případě dopravních
nehod či jiného jednání, při kterém došlo k ú-
jmě na zdraví, kdy se na nás pachatel obrací
s žádostí o zprostředkování kontaktu s obětí,
aby se jí mohli osobně omluvit a nabídnout ně-
jakou formu kompenzace. Probační a mediační
služba tento kontakt mezi obětí a pachatelem
zprostředkuje, zajistí bezpečné místo pro spo-
lečné mediační setkání a dá oběma stranám
stejný prostor, aby vyjádřily své postoje a po-
třeby. Mediační setkání jim pomáhá se zpraco-
váním emocí spojených s trestným činem a ve
většině případů dojde k uzavření dohody
o kompenzaci způsobené újmy. Uzavřenou do-
hodu a další podklady pak probační úředník
zašle soudci nebo státnímu zástupci, a ti mohou

rozhodnout o mimosoudním dořešení věci, a-
niž by byl pachatel odsouzen,“ vysvětluje ve-
doucí střediska Probační a mediační služby
v Jablonci nad Nisou Štěpán Sobotík. 

Tento postup je oběma stranami často vní-
mán jako spravedlivější a ohleduplnější k jejich
individuálním potřebám a představám řešení,
než by bylo zdlouhavé, a pro mnohé stresující,
soudní jednání. „Je potřeba si uvědomit, že oso-
by, které byly dotčeny trestným činem, zřídka-
kdy touží po soudním rozhodnutí. Potřebují,
aby je někdo vyslyšel, pochopil a dal jim pro-
stor, aby mohly konflikt urovnat vlastním přiči-
něním nejen v rovině finanční, ale především
v rovině morální a mezilidské,“ dodává Sobotík.

Ve středisku Probační a mediační služby
v Jablonci nad Nisou se každoročně uskuteční
na dvě desítky mediačních setkání pachatele
s obětí. Drtivá většina účastníků pak hodnotí
skutečnost, že se pro tuto formu řešení rozhod-
la, pozitivně. 

V případě, že jste se dopustil nebo dopustila
trestného činu, či jste se stal nebo stala jeho obě-
tí a máte zájem o pomoc s řešením této obtížné
životní situace, obraťte se na nás telefonicky
737 244 486, e-mailem: ssobotik@pms.justice.cz
či osobně na adrese Podhorská 62, Jablonec
nad Nisou. Probační a mediační služba je státní
organizace a veškeré naše služby jsou bezplat-
né. (sš)

Foto archiv Probační a mediační služba
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Na zajištění veřejné hromadné dopravy
vyhlásí soutěž
Dopravní obslužnost na Jablonecku bude od 1. 2.
2023 po dobu dalších deseti let zajišťovat externí
dopravce, který vzejde z veřejné soutěže. 

„Všechny tři předložené alternativy zajištění měst-
ské hromadné dopravy – dopravcem externím, vnitř-
ním (Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec
nad Nisou, a. s., – DPMLJ) nebo vlastním (Jablo-
necká dopravní, a. s. – JD) se dají realizovat v ter-
mínu 22 měsíců, přičemž každá z nich má svá spe-
cifika,“ konstatoval primátor Jiří Čeřovský.

Dvacetimilionový úvěr na rekonstrukci 
městských bytů
Město chce rekonstruovat 48 bytů. Proto zastupi-
telstvo schválilo záměr přijetí dvacetimilionové-
ho účelového úvěru od ČSOB. 

Město porovnalo několik nabídek bankovních do-
mů, z nichž ta od ČSOB, a. s., vyšla jako nejekono-
mičtější. „Na základě rozhodnutí zastupitelů tak
Jablonec přijme 20milionový účelový úvěr, který
bude možné čerpat do 31. 12. 2022, měsíční splátky
budou činit 166 700 Kč a splácet se bude od ledna 2023
do prosince 2032. Úroková sazba ve výši 1,62 % p. a.
je pevná,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan
Kouřil a dodává: „K financování menších oprav by-
chom chtěli využít současnou situaci, kdy jsou lev-
né úvěry a předpokládá se, že příjmy z nájmů po-
kryjí splátky. Větší byty máme v plánu pronajmout
nájemcům, kteří by se na rekonstrukci finančně po-
díleli a svou investici by si tzv. odbydleli.“ 

Většinou jde o byty zdevastované, určené na cel-
kovou rekonstrukci. Zvláště je třeba opravit podlahy,
stropy, stěny a omítky včetně výmalby, v koupel-
nách obklady včetně zařizovacích předmětů, zárub-
ně, chybí kuchyňské linky. Je třeba vyměnit kotle
a vyvložkovat komíny, usadit topná tělesa apod.
Předpokládaná hodnota opravy jedné bytové jednot-
ky se pohybuje od 50 do 900 tis. korun. 

Potravinová a nábytková banka Libereckého
kraje
Stotisícovou individuální dotaci poskytne Jablo-
nec ze svého rozpočtu Potravinové bance LK, z. s.
Poloviční příspěvek ve formě daru pak získá Ná-
bytková banka LK, z. s. 

Potravinová banka LK, z. s., požádala o indivi-
duální dotaci z městského rozpočtu na redistribuci
přebytků potravin od obchodních řetězců a prvový-
robců. „Pomoc od Potravinové banky LK čerpají ta-
ké Jablonečané. Loni banka klientům oddělení so-
ciálních věcí poskytla 534 kg potravin a klientům
Naděje 8 795 kg,“ říká náměstek David Mánek s tím,
že stotisícový příspěvek použije potravinová banka
na běžný provoz. 

„Padesátitisícový dar použije Nábytková banka
LK na bezplatné služby potřebným lidem, Ty spočí-
vají v opravách, skladování a distribuci zdravotně
nezávadného a funkčního vybavení pro domácnost,
jako je nábytek, spotřebiče, bytový textil apod.,“ ko-
mentuje dar Mánek.

Finance ze zrušených programů budou
uložené v rezervě
Zastupitelé zrušili dotační program na podporu
kulturních akcí nebo jejich cyklu z městského
rozpočtu. Důvodem jsou další dopady pandemie
a vládních opatření. Prostředky alokované v le-
tošním rozpočtu se přesunou do rezervy Covid,
což umožní kulturní pořady v případě uvolně-
ných restrikcí podpořit. 

„Nebylo to vůbec lehké rozhodnutí. Už loni jsme
byli nucení kvůli pandemii, nouzovému stavu a o-
čekávaným výpadkům příjmů dotační programy na
podporu kulturních i sportovních akcí zrušit. Pro le-
tošní rok jsme zvýšili finanční objem ve všech do-
tačních programech. Kvůli dalším možným dopa-
dům pandemie a vládních opatření na pořádání
akcí v roce 2021 nebyl vyhlášený dotační program
na jejich podporu. V dotačním programu na podpo-
ru kulturních akcí nebo jejich cyklu byl finanční
objem snížený. O zbývající finance byly v obou ob-
lastech navýšené dotační programy na činnost a pro
sport byla vytvořena rezerva Covid ve výši 300 tis.
korun,“ vysvětluje náměstek pro oblast humanitní
David Mánek. 

Do dotačního programu na podporu celoroční
činnosti v kultuře přišlo 28 žádostí v celkovém ob-
jemu mírně přesahujícím tři milióny korun. V do-
tačním programu na podporu kulturních akcí nebo
jejich cyklu podalo 24 subjektů 44 žádostí za téměř
dva milióny korun.

(jn)

■ Jablonec chce 
nový terminál
Město nebude realizovat Terminál ve-
řejné osobní dopravy (TVOD) a Par-
kovací systém v rámci IPRÚ, tj. z kon-
čícího dotačního období. Bude však
pokračovat v přípravě realizace
obou projektů dle aktuálního har-
monogramu, který zahrnuje také
prodloužení tramvajové trati spoju-
jící Jablonec s Libercem. 

Celkové náklady jsou odhadnuté na
476 mil. korun, přičemž dotace z IROP
2021+ by měla v případě úspěchu či-
nit 200 miliónů. 

„Postup přípravy i realizace a pří-
padné změny bude projednávat pra-
covní skupina složená z pracovníků
úřadu, externích odborníků a zástupců
zastupitelských klubů,“ říká náměstek
pro rozvoj města Petr Roubíček. 

TVOD tvoří dvě propojené stavby –
terminál a parkovací systém. Odhad-
nuté náklady po provedených korek-
cích včetně 5,3 mil. korun za přeložku
trafostanice a náhradní zdroj i včetně
vybudování dopravního napojení Par-
kovacího systému na silnici I/14 (uli-
ce 5. květen) za 15 mil. korun vystou-
paly na 488 mil. korun včetně DPH.
Proto zastupitelé včera volili ze dvou
nabídnutých variant. 

Podle té první by se stavěl pouze
parkovací systém, na který by navázal
vlastní terminál. Tato varianta před-
pokládala rozpočet v celkovém obje-
mu 504 mil. korun, přičemž dotace
z IPRÚ činila 100 mil. korun. „Tady
však hrozilo riziko, že všechny lhůty
nestihneme splnit a dotaci vrátíme.
Což by znamenalo celou realizaci za-
platit z rozpočtu města,“ připomíná
náměstek Roubíček. Druhou varian-
tou bylo odsunout celý projekt do dal-
šího programovacího období IROP
2021+, vytvořit si tak komfortní časový
prostor, zkoordinovat realizaci s vý-
stavbou prodloužení tramvajové trati
i propojení zastávky ČD Jablonec –
centrum lávkou, a tím uspořit některé
výdaje, např. za povrchy komunikací,
za provizorní bezbariérové přístupy
a vratku části dotace v hodnotě cca
30 miliónů Kč. „Celkové náklady za
tuto variantu jsou odhadnuté na 476 mil.
korun, přičemž podíl dotace z IROP se
rovná částce 200 miliónů,“ doplňuje
náměstek.

Jablonečtí zastupitelé zvolili druhou
variantu. Nyní bude primátor Jiří Če-
řovský informovat Řídicí výbor a ma-
nažerku IPRÚ Liberec – Jablonec nad
Nisou o rozhodnutí města a náměstek
Petr Roubíček bude pokračovat v pří-
pravě stavby s tím, že složení pracovní
skupiny předloží zastupitelstvu na
dubnovém jednání. Ekonomického
náměstka Milana Kouřila zastupitelé
pověřili úkolem zohlednit finanční ná-
roky v rozpočtech na léta 2022–2024
a ve střednědobém výhledu. (jn)

Městská policie Jablonec zakoupila ze svého rozpočtu nový vůz, kterým je Škoda Karoq 4x4. „Vůz bude sloužit k výkonu služby
strážníků, a to 24 hodin denně,“ říká pověřený ředitel MP Jablonec Michal Švarc. Nový Karoq ve vozovém parku MP nahradí starší

Škodu Yeti, která bude předána oddělení krizového řízení. To vůz posune do některého se sborů dobrovolných hasičů. Foto Jiří Endler

Vizualizace terminálu
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Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Svůj vstup do politiky jsem začala rovnou jako
poslankyně, protože první volby, které Hnutí
ANO absolvovalo, byly v roce 2013 právě do
Poslanecké sněmovny. Tenkrát jsem zvolení
nečekala, nekandidovala jsem na volitelném
místě a do sněmovny mě dostaly preferenční
hlasy. A právě kvůli lidem, kteří mi dali důvěru
v celostátních volbách, jsem cítila, že bych jim
ji měla vrátit i v komunálu. Propojení komu-
nální a celostátní politiky navíc považuji za vel-
mi důležité, život v Praze a kolem sněmovny je
jiný než u nás doma, chtěla jsem pořád vnímat
problémy, se kterými lidé u nás žijí.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Celý život se pohybuji ve zdravotnictví, a proto-
že jako záchranářka jsem měla možnost na-
hlédnout do života i v těch nejchudších pod-
mínkách, zajímá mě i sociální oblast. A to jsem
propojila jak v komunální oblasti, tak i ve sně-
movně. Pokud ve sněmovně probíráme nějaký
návrh zákona, snažím se vždy jeho konkrétní
dopady konzultovat s lidmi, kteří se pak tím zá-
konem budou muset řídit, které nejvíc ovlivní.
Teď probíráme kurzarbeit, sešla jsem se s ně-
kterými jabloneckými podnikateli, jejich za-
městnanci, i s lidmi z úřadu práce. Snažím se

být v kontaktu s organizacemi pro seniory, pro
zdravotně postižené. Hodně aktuální je teď
i pěstounská problematika, snažím se naslou-
chat jak pěstounům, tak i lidem z OSPOD a ji-
ných organizací. Celostátní a komunální téma-
ta se hodně prolínají.

Jste zdravotnice, proč jste si vybrala tento obor?
Když jsem byla v první třídě, musela jsem do
pražské Vinohradské nemocnice na operaci.
Strašně jsem se bála, tenkrát nebylo možné,
aby se mnou v nemocnici byla maminka. Ale
měla jsem štěstí na úžasnou sestru Evičku.
Díky ní jsem se už tehdy rozhodla, že chci dělat
taky hodnou sestřičku. O jiném povolaní jsem
pak už nikdy nepřemýšlela.

Pracovala jste na ARO, později jste odešla
k záchranářům, co vás k tomu vedlo?
Dřív to fungovalo trochu jinak. Osm let jsem
pracovala na ARO jako anesteziologická sestra
na operačních sálech. Tehdy to znamenalo, že
jsme se vždy po týdnu střídali na sálech chirur-
gie, ortopedie, urologie, gynekologie a na zá-
chrance. Když záchranka přešla pod kraj, mu-
seli jsme se rozhodovat, kde chceme pracovat.
Nemocnice nebo záchranka. U mě vyhrála zá-
chranka. 

Lze skloubit práci poslankyně, zastupitelky
a zdravotnice?
Musí to jít. Jsem předsedkyní sněmovního vý-
boru pro sociální politiku, pracovní povinnosti
mě hodně drží v Praze. Ale žijeme v moderní
době telefonů a internetu, takže mohu opravdu
pravidelně a velmi často komunikovat s kolegy,
kteří jsou radními nebo zastupiteli. Dění v Jab-
lonci sleduji pečlivě a snažím se propojit svoji
práci ve sněmovně s prací pro město. Ke zdra-
votnictví jsem se vrátila v posledních měsících,
přihlásila jsem se na výzvu „sestra v záloze“.
U lůžek jsem dlouho nepracovala, počítala
jsem s tím, že budu dělat spíš pomocné práce.
Přesto jsem začala sloužit na ARO. Smekám
před kolegy s ohromnou pokorou a s velkými
díky za nasazení, které trvá už tak dlouho.

Co vás na té práci nejvíce baví?
To se nezměnilo. Od mých prvních chvil u pa-
cientů je to pocit, že můžu pomoct někomu
konkrétnímu v konkrétní chvíli. K naší práci
patří i smutné chvíle, ale není nic lepšího, než
když vidíte pacienta, který byl ještě před pár
dny v těžkém stavu, odcházet za rodinou domů.

Pendlujete mezi Prahou a Jabloncem, co bys-
te ráda ve městě, ve kterém žijete, změnila?
Aktuálně se moc těším na opravenou dálnici
u Rádelského mlýna, protože teď je cestování
mezi Jabloncem a Prahou složitější. Na Jablon-
ci miluju nádherné okolí, přírodu a možnost
sportování. Večery u přehrady. Město má v sobě
úžasnou poezii, pořád se mění, a přesto v něm
stále žije silný genius loci. Je to prostě můj do-
mov. Mám tu spoustu přátel, s některými spor-
tujeme, s jinými chodíme do divadla, na kon-
certy. Jablonec je město, které neumí nudit.
Někdy mi ale přijde smutné, takové vylidněné,
zejména večer.

Máte čas i na nějaké koníčky?
Máme patnáctiměsíční vnučku Josefínku, dva
vnoučky a fenku, boxerku Báru. Všechen můj
volný čas zvládnou krásně zabrat pro sebe.
Často také jezdíme na chalupu, jsem moc ráda
na zahradě, když vyjde čas, jezdíme na kole.
A našla jsem se v renovování starého nábytku,
u toho dokážu úplně vypnout a jen relaxovat
a brousit a natírat.

Jaká je Jana Pastuchová?
Asi občas trochu náladová, poměrně tvrdohla-
vá, ale také trpělivá, snažím se být vnímavá.
Někdy je to se mnou prostě ráj na zemi a někdy
jsem určitě na zabití. Manželka, maminka, ba-
bička, která miluje svoji rodinu, místo, kde žije
a také svoji práci. Prostě normální ženská. 

Jiří Endler

Jana Pastuchová
Snažím se být vnímavá

■ Jana Pastuchová 
Jana Pastuchová se narodila v Jablonci, je
absolventkou SZŠ v Liberci. Na VŠ zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bra-
tislavě vystudovala obor urgentní medicí-
ny, později magisterský obor management
a veřejné zdravotnictví. V letech 1984–2003
pracovala v Nemocnici Jablonec n. N., od
roku 2003 pracuje u liberecké záchranné
služby a nyní pomáhá jako „sestra v záloze“
v českolipské nemocnici na oddělení ARO.
Od října 2013 je poslankyní Parlamentu
ČR, od roku 2019 je předsedkyní Výboru
pro sociální politiku Parlamentu České re-
publiky. Zastupitelkou města Jablonce nad
Nisou je od roku 2014. Kandidovala za
Hnutí ANO 2011, od roku 2019 je členkou
jeho předsednictva. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Jany Pastuchové
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Představujeme jablonecké mateřské školy

Zápis žáků do základních škol online /6.–8. 4. 2021/

V letošním roce se zápis do jabloneckých
mateřských škol uskuteční v úterý 11. a ve
středu 12. května 2021 od 8 do 16 hodin. 

Zápis probíhá v režimu správního řízení a jed-
notlivé žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání jsou bodovány podle předem stanovených
a zveřejněných kritérií. Nezáleží tedy na tom,
v jakém pořadí se zákonní zástupci k zápisu
dostaví. Zákonní zástupci si mohou vybrat, do
jaké MŠ podají přihlášku. Mateřské školy mají
na rozdíl od základních škol pouze jeden správ-
ní obvod a tím je celý Jablonec nad Nisou.

K zápisu jsou ze zákona povinni přijít všich-
ni zákonní zástupci, jejichž děti do konce letoš-
ního srpna dovrší pěti let, a děti, kterým byl
u zápisu do ZŠ udělen odklad povinné školní
docházky. 

Pro tyto děti je předškolní vzdělávání bezplat-
né, tzn. nehradí pobytné, ale pouze stravné.

Garantované místo v mateřské škole mají ze
zákona všechny děti, které do konce srpna
dovrší věku minimálně tří let, mají trvalé byd-
liště na území města Jablonec nad Nisou a ve
výše uvedený termín přijdou k zápisu do MŠ. 

Není však možné 100% garantovat přijetí dí-
těte do té MŠ, kam bude podána přihláška
k předškolnímu vzdělávání. Nebude-li mít daná
MŠ dostatečnou volnou kapacitu pro přijetí
všech dětí starších tří let, bude zákonným zá-
stupcům nabídnuta jiná mateřská škola, kam
by mohlo být jejich dítě přijato.

Základní informace týkající se zápisu do jab-
loneckých mateřských škol najdou zákonní zá-
stupci na webových stránkách města. Zdrojem
podrobnějších informací jsou webové stránky
jednotlivých mateřských škol.

Přijímání dětí mladších tří let
MŠ Nemocniční sídlí přímo v areálu jablonecké
nemocnice a již od svého vzniku je zaměřena
na přijímání dětí mladších tří let, přičemž před-
nost mají děti zaměstnanců Nemocnice Jab-
lonec a Záchranné služby LK. MŠ má pro tyto
děti přizpůsobeny provozní a personální pod-
mínky. Volná kapacita je pak doplňována prio-
ritně dětmi, které jsou mladší tří let. Zpravidla
po jednom školním roce, ve kterém dovrší věku

tří let, přestupují děti z této MŠ do jiných jablo-
neckých MŠ a uvolňují tak místa nově přícho-
zím dětem.

Podrobná kritéria k přijetí do MŠ Nemocniční
jsou zveřejněna na webových stránkách této
MŠ.

Dětské skupiny a jiná soukromá zařízení
Nebude-li dítě přijato do MŠ z důvodu kapacit-
ních, nízkého věku nebo z důvodu zdravotního
omezení, mohou rodiče využít služeb soukro-
mých předškolních zařízení, která v současné
době na území města Jablonec nad Nisou pů-
sobí. 

Kontakty 
Web města kapitola Vzdělávání: Podpora při pé-
či o děti ve věku 2–5 let.

Město Jablonec nad Nisou již řadu let přispí-
vá jabloneckým rodinám na umístění dítěte
v soukromých zařízeních, která se u města re-
gistrují a uzavřou s ním smlouvu o spolupráci
na daný školní rok. Aby rodiče mohli zažádat
o příspěvek města, musí být jejich dítě starší
dvou let, musí mít trvalý pobyt na území města
Jablonec nad Nisou a oba rodiče dodají potvr-
zení o zaměstnání. V neposlední řadě je ověřo-
váno, zda rodiče nemají vůči městu žádné dluhy. 

V případě dotazů a nejasností se obraťte na
kteroukoli mateřskou školu nebo oddělení
školství – tel.: 483 357 315, e-mail purmova
@mestojablonec.cz. (ap)

■ Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Vzhledem k současné epidemiologické situa-
ci se zápis do 1. tříd základních škol zřizo-
vaných statutárním městem Jablonec nad
Nisou uskuteční stejně jako v loňském roce
elektronicky bez přítomnosti dětí, a to ve
dnech 6.–8. dubna 2021. 

Do aplikace Zápisy Online se zákonný zástupce
dostane proklikem z webových stránek vybra-
né základní školy. Dále pak bude postupovat
v následujících třech krocích.

„Jako první krok zákonný zástupce dítěte vy-
plní elektronickou přihlášku k zápisu, která bu-
de přístupna od 6. dubna od 8 hodin do 8. dubna
2021 do 12 hodin. Druhým krokem je odevzdání
podepsané přihlášky s příslušnými dokumenty
jedním z přípustných způsobů (do datové
schránky školy, e-mailem s elektronickým pod-
pisem zákonného zástupce, poštou nebo osob-
ním podáním), a to opět v termínu od 6. 4. od
8 hodin do 8. 4. 2021 do 16 hodin. Po tomto datu

se přijímání žádostí o přijetí nebo o odklad po-
vinné školní docházky zastaví. Ředitelé škol bu-
dou následně v zákonných 30 dnech rozhodovat
o přijetí dětí. Ve třetím kroku se zákonný zástup-
ce dítěte může seznámit na webových stránkách
školy s výsledky zápisu, ty budou zveřejněny
7. 5. 2021 od 12 hodin, kdy všechny městem zři-
zované školy vyvěsí seznamy přijatých dětí,“ ří-
ká Zdeňka Květová vedoucí oddělení školství.

Podrobné informace k zápisu zveřejní zá-
kladní školy na svých webových stránkách nej-
později 22. 3. 2021. Z tohoto důvodu vyzýváme
zákonné zástupce, aby je od tohoto data sledo-
vali a pečlivě se seznámili s organizací zápisu
vybrané školy.

„Kdyby zákonný zástupce dítěte nemohl z ja-
kéhokoliv důvodu splnit některý z výše uvede-
ných kroků nebo si nevěděl se zápisem rady,
nechť telefonicky kontaktuje vedení školy a do-
mluví se na dalším postupu,“ tlumočí vzkaz ře-
ditelů škol Zdeňka Květová.

ZŠ Jablonec, 5. května 76
www.zs5kvetna.cz

ZŠ Mšeno, Arbesova 30
www.arbesovka.cz

ZŠ Jablonec, Liberecká 26
www.zsliberecka.cz

ZŠ Mšeno, Mozartova 26
www.zsmozartova.cz

ZŠ Šumava, Na Šumavě 43
www.zssumava.cz

ZŠ Žižkův Vrch, Pasířská 72
www.zspasirskajbc.cz

ZŠ Jablonec, Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz

ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz

ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
www.zskokonin.cz

Každé jaro jablonecké mateřské školy oteví-
raly své dveře a nechávaly nahlédnout do
svých království vyzdobených množstvím
dětských prací a prosycených prvním obje-
vováním, poznáváním a dětskou radostí,
aby se před zápisem do MŠ představily ši-
roké veřejnosti. 

I letos jsou mateřské školy připraveny realizo-
vat dny otevřených dveří (DOD) a seznámit
širokou veřejnost nejen se svým prostředím
a zázemím, ale i s podmínkami zápisu k před-
školnímu vzdělávání. Vzhledem k současným
vládním opatřením zatím není jasné, zda se le-
tošní plánované DOD v mateřských školách
budou moci uskutečnit. Je proto nezbytně nut-

né sledovat webové stránky jednotlivých MŠ,
zda v uvedených termínech nedojde např. z dů-
vodu karantény ke změně nebo zrušení termí-
nu DOD.

„Oddělení školství ve spolupráci s ředitelka-
mi všech 18 jabloneckých mateřských škol
připravilo jejich stručné představení. Pod-

robnější informace lze nalézt na webových
stránkách MŠ. Zákonní zástupci tak mají mož-
nost alespoň virtuálně nahlédnout do jednotli-
vých mateřských škol. Tyto stručné charakte-
ristiky sice nemohou nahradit prožitek z osobní
návštěvy, ale mohou pomoci v základní orien-
taci při výběru,“ říká Alena Purmová z odděle-
ní školství odboru humanitního.

(ap)

Ilustrační foto Jiří Endler
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MŠ Jablonec, 28. října

MŠ Adélka
Ředitelka: Hana Nováková
777 766 790
28rijna@materska-skola.com
28rijna.materska-skola.com
DOD: 7. 4. /středa/ 9.00–12.00 hodin

Mateřská škola Adélka je trojtřídní, umístěná
v historické vile, která se nachází v centru měs-
ta, v dostupnosti městské hromadné dopravy. 

Děti jsou ve třídách rozdělené podle věku.
Součástí mateřské školy je prostorná, dobře vy-
bavená tělocvična, která je kromě sportování
využívána i ke společenským událostem (na-
příklad pro divadelní představení, karnevaly,
setkávání s rodiči). 

K mateřské škole přiléhá velká zahrada, dob-
ře stíněná vzrostlými stromy, zařízená dřevěný-
mi herními prvky. 

Školka spolupracuje s logopedy, psychology,
s učitelkami ze ZŠ a dalšími odborníky. 

K plnění cílů výchovně vzdělávací práce jsou
v průběhu roku uskutečňovány výlety mimo
MŠ.

MŠ Mšeno, Arbesova 50 

MŠ U pěti veverek
Ředitelka: Zuzana Křivancová
778 056 140
arbesova.materskaskola@seznam.cz
www.msarbesova.cz
DOD: 17. 4. /sobota/ 10.00–12.00 hodin

Mateřská škola se nachází v klidné části města,
blízko lesa a přehrady. Škola má čtyři moderně
vybavené třídy. Dvě v budově pavilonového typu

a dvě v nové budově montovaného typu (od
února 2020). 

Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.
Školní vzdělávací program naší mateřské školy
– S kufříkem na cestách poznáváme plno krás,
vychází z prožitkového učení s podporou artefi-
letického pojetí výchovy.

MŠ spolupracuje s logopedem (navštěvuje
MŠ jednou týdně), PPP a dalšími odborníky. Za-
jišťuje všem dětem lyžařský výcvik a výuku
anglického jazyka. 

Cílem pedagogů je vybudovat společně s ro-
diči a dětmi velmi přátelské a příjemné prostře-
dí.

MŠ Rýnovice, Československé armády 37 

MŠ Pod Lesem
Ředitelka: Jana Horáčková
725 369 911
ms.rynovice@seznam.cz
www.msrynovice.cz
DOD: 22. 4. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin

MŠ Pod Lesem se nachází v klidné okrajové
části Jablonce - Rýnovice, v blízkosti místní zá-
kladní školy a lesa. Ve dvoupatrové budově typu

rodinné vily jsou tři homogenní třídy s kapaci-
tou 67 dětí. 

Prostory tříd jsou vybaveny moderním nábyt-
kem, hračkami, vhodnými učebními pomůcka-
mi, moderní informační technologií, které nám
pomáhají naplňovat cíle ŠVP s názvem: Jaro, lé-
to, podzim, zima, ve školce je vždycky príma.
Součástí školy je pěkná zahrada s herními prv-
ky pro rozvíjení pohybových dovedností a nově
zrekonstruovaný zahradní objekt ke vzdělá-
vání. 

Škola úzce spolupracuje se základní školou,
PPP, SPC a klinickým logopedem. Dětem nabí-
zíme výuku plavání, angličtiny, předškoličku. 

MŠ Kokonín, Dolní 3969 

MŠ Kostička
Ředitelka: Dana Chalupová
483 722 062
mskokonin@seznam.cz
www.mskokonin.cz
DOD: 8. 4. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin

MŠ Kostička je pavilonového typu, moderně vy-
bavená čtyřtřídní, dopravně dostupná. V hlavní
budově jsou tři třídy pro mladší děti. V ZŠ Kokonín

je třída pro děti s povinnou předškolní docház-
kou. Třídy jsou vybaveny interaktivními pomůc-
kami. Děti jsou rozděleny podle věku. Předností
MŠ je zahrada s parkovou úpravou a vybavená
herními prvky. Příroda v blízkosti MŠ je využí-
vána k naplňování cílů ŠVP: Barevná Kostička.

Samozřejmostí je klidná, příznivá atmosféra
podporující přirozenou spontánnost dětí. Motto
MŠ: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole. Součástí je plně vybave-
ná keramická dílna. MŠ spolupracuje s PPP
v JBC, logopedem, SPC, Centrem na podporu in-
tegrace cizinců atd. Nadstandardní činnosti – ly-
žování, práce s keramickou hlínou, flétničky.

MŠ Jablonec, Havlíčkova 4

MŠ Pod Peřinkou (neoficiální název)

Ředitelka: Jolana Stejskalová
733 644 370
podperinkou@mshavlickova.cz
www.mshavlickova.cz
DOD: 23. 4. 16.00 hod./po telefonické dohodě

Hlavní budova MŠ Pod Peřinkou je budovou vilo-
vého typu. Prostory MŠ tvoří tři třídy, v nichž jsou
děti rozděleny dle věku, ložnice, nová sociální za-

řízení, nové šatny. Součástí školy je také školní jí-
delna a vlastní kuchyň, která vaří dle zásad zdra-
vého stravování a keramická dílna. 

Velkou výhodou MŠ je zrekonstruovaná zahra-
da a strategická poloha na rozhraní dvou sídlišť,
v blízkosti vlakového nádraží. Umístění školy,
blízkost lesa a přírody umožňuje realizaci školní-
ho vzdělávacího programu z velké části v přírodě.
Odloučené pracoviště se nachází v novém křídle
ZŠ Pasířská, předškolní třída MŠ byla nově vybu-
dována i s hygienickým zázemím pro žáky i uči-
telky. Nejdůležitějším partnerem je rodina. V du-
chu motta: Dobře je nám Pod Peřinkou, chceme,
aby se u nás všichni cítili dobře, jako pod peřinkou.
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MŠ Jablonec, Hřbitovní 10 

MŠ Jablůňka
Ředitelka: Hana Hušková
483 320 873
hrbitovni@materska-skola.com
jablunka.materska-skola.com
DOD: po telefonické dohodě

MŠ Jablůňka je dvoupavilonová čtyřtřídní ško-
la, kterou obklopují rozlehlé zahrady, osázené
středně vysokou zelení, s dostatkem dětské za-

hradní architektury. Nachází se v klidném pro-
středí, je dobře dostupná MHD. Složení dětí ve
třídách je věkově smíšené.

Pracují zde podle ŠVP: Školka plná dětí. Motto
zní: Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale učitel
může vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě
naučí něco samo. Třídy a všechny přilehlé pro-
story jsou moderně vybaveny hračkami a di-
daktickými pomůckami. 

Předností školy jsou prostorné místnosti
a dvě tělocvičny. Všechny přilehlé prostory
u každé třídy se vzájemně prostupují. Vše vyho-
vuje nejrůznějším skupinovým i individuálním
činnostem dětí.

MŠ Jablonec, Husova 3 

MŠ Kapička
Ředitelka: Lucie Papoušková 
778 061 314
husova@materska-skola.com
www.mskapicka.cz
DOD: 23. 4. /pátek/ 14.30–16.30 hodin

MŠ Kapička je trojtřídní škola vilového typu,
která se nachází v blízkosti lesa nedaleko opra-
veného Novoveského koupaliště. Sídlí v dosahu

MHD a také vlaku. Děti jsou do tříd rozdělová-
ny převážně podle věku. 

Nadstandardem MŠ je zdravotní program,
který se zaměřuje na správný pohybový a mo-
torický vývoj dětí. 

Během zimních měsíců je využívána sauna,
děti tvoří z keramické hlíny. Pracují zde podle
ŠVP: Z mráčku padá kapička až na naše očička,
kde se zaměřují především na prožitkové vy-
učování. 

MŠ spolupracuje s nedalekou základní ško-
lou, logopedem, pedagogicko-psychologickou
poradnou a dalšími odbornými pracovníky
a organizacemi. 

MŠ Mšeno, Josefa Hory 31 

MŠ Mšeňáček
Ředitelka: Eva Tuhá
734 441 722
ms.msenacek@seznam.cz
msmsenacek.cz
DOD: po telefonické dohodě

MŠ Mšeňáček je pětitřídní škola pavilonového typu,
která se nachází uprostřed sídliště Mšeno v blíz-
kosti přehrady a lesa. Jedna třída je umístěna v od-

loučeném pracovišti naproti hlavní budově. Všech-
ny třídy jsou heterogenní. K hlavní budově i k od-
loučenému pracovišti náleží plně vybavená zahrada,
která umožňuje volný všestranný pohyb, pěstební
činnosti i pozorování přírody. Pracují zde podle
ŠVP: S přírodou jsem kamarád, tak ji chráním
a mám ji rád. Zaměřují se na vztah k přírodě a vše-
stranný rozvoj dítěte. Spolupracují s klinickou logo-
pedkou, ZŠ Mozartova a Arbesova, s ekologickými
centry v okolí, s PPP, s Lesy ČR. Nadstandardní
činnosti – angličtina, keramika, flétna, mluvení, ta-
nečky, výtvarka, plavecký výcvik, lyžařský výcvik,
cvičení v městské hale, škola v přírodě, Metoda
dobrého startu, pěvecký sbor Skřivánek.

MŠ Jablonec, Jugoslávská 13 

Žlutá školka
Ředitelka: Renata Kolischová 
733 161 206
msjugoslavska@seznam.cz
www.msjugoslavska.cz
DOD: 13. 4. /úterý/ informační schůzka od 10 hodin

MŠ se nachází v Dresslerově vile v centrální části měs-
ta. Interiéry jsou vybaveny moderním nábytkem, hrač-
kami a IT technologií. Vzdělávání mateřské školy je

součástí prostředí, ve kterém děti žijí – propojením ži-
vota města s přírodou. Děti hravou formou čerpají po-
znatky z minulosti (lidové zvyky a tradice) a směřují
do budoucnosti (používáním moderních technologií –
interaktivní stůl a tabule, pec na keramiku). U mateř-
ské školy je hřiště a rozlehlá zahrada typu lesoparku,
v těchto prostorách je vybudovaná naučná stezka Les
přichází do města. Skřítek Dubánek provází děti hra-
vou formou projektem: Přírodověda v MŠ. MŠ spolu-
pracuje se Spolkem přátel MŠ Jugoslávská při pořá-
dání různě zaměřených aktivit – dlouhodobé pobyty
v přírodě, výlety, návštěvy divadel, akce s rodiči, logo-
pedická poradna. Prioritou školy je skloubit vzdělávací
činnost s odloučeným pracovištěm (Červená školka).

OP MŠ Jablonec, Nemocniční 15a

Červená školka
Vedoucí odloučeného pracoviště: Jana Šůrová
777 912 291
msnemocnice@seznam.cz
www.msnemocnice.cz
DOD: 13. 4. /úterý/ informační schůzka od 10 hodin

Mateřská školka se nachází v moderní budově
postavené v areálu jablonecké nemocnice a je
odloučeným pracovištěm MŠ Jugoslávská. Za-

měřuje se na vzdělávání dětí mladších tří let.
Součástí areálu je školní zahrada s herními
prvky a částí lesoparku. Do mateřské školy se
přednostně přijímají děti mladší tří let a děti za-
městnanců nemocnice.

Vzdělávání dětí se zaměřuje na lidové zvyky
a tradice. Velký důraz je kladen na přirozenou
hru dětí. 

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je
rozvoj řečových schopností, jemné a hrubé mo-
toriky a sociálního cítění dostatečnou nabídkou
pohybově hudebních, výtvarných a komunikač-
ních činností prostřednictvím pohádek, her
a písní.
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MŠ Jablonec, Lovecká 11 

MŠ Pampeliška
Ředitelka: Kateřina Sýkorová
734 315 545
mslovecka@seznam.cz
www.mspampeliska.eu
DOD: 28. 4. /středa/ 15.00–17.00 hodin

Školka Pampeliška je nově moderně vybavená
zrekonstruovaná šestitřídní MŠ. Čtyři třídy jsou
v reprezentativní vile v Lovecké ulici a dvě tří-

dy v ulici Sokolí v budově ZŠ. Obě pracoviště se
nacházejí v klidné vilové čtvrti téměř ve středu
města, nedaleko od volné přírody na Dolině
i v blízkosti Novoveského koupaliště. Jedna vě-
kově heterogenní třída je zaměřena na sezna-
mování s němčinou. Ta má partnerství s ně-
meckou školkou Knirpsenland za Žitavou.
Ostatní třídy jsou srovnané dle věku dětí, do
pracoviště v Sokolí už odcházejí jen předškolá-
ci. Ve třídách je 20 dětí a v Sokolí jen 15 dětí.

Školka má rozlehlou zahradu vybavenou her-
ními prvky. Plně jsou využívána i nová sportov-
ní hřiště v Sokolí ulici. Klade se velký důraz na
pohodu dětí a na spolupráci s rodiči.

MŠ Mšeno, Mechová 10 

MŠ Muchomůrka
Ředitelka: Irena Šolcová
725 369 922
ms.mechova@seznam.cz
www.ms-mechova.cz
DOD: po telefonické dohodě

MŠ Muchomůrka je čtyřtřídní škola o kapacitě až
110 dětí. Má výhodné umístění i vzhledem k do-
pravní obslužnosti, nedaleko školky jsou dvě ZŠ.

Škola je sídlištní, ale má krásnou rozlehlou zahradu.
Nacházíme se blízko přehrady, sportovního areálu
Břízky i lesa. Poloha školy je využívána ke každo-
dennímu pobytu venku a k plnění školního vý-
chovně vzdělávacího programu (ŠVP), jehož hlavní
téma a zároveň i motto naší školičky je: Kamará-
díme. Zdrojem tvořivého, zvídavého a spokojeného
dítěte zůstává hra s přírodním materiálem, čin-
nosti jsou pro děti přirozené, nenásilné, dávají
jim volnost a svobodu. Škola je zaměřena na prá-
ci s keramickou hlínou a na pohybové aktivity. Děti
seznamuje i se základy anglického jazyka. Všechny
aktivity jsou poskytovány bezplatně. Zaměstnanci
školy vytváří dětem pohodovou rodinnou atmosféru.

MŠ Montessori Jablonec, Zámecká 10

MŠ Montessori 
Ředitelka: Vlasta Hillebrandová
483 302 625 
montessori.jbc@seznam.cz
www.montessori-jbc.cz
DOD: po telefonické dohodě

MŠ se nachází v části města Vrkoslavice v těsné
blízkosti lesa a dosahu MHD. Nyní probíhá celko-
vá rekonstrukce MŠ, která by měla být dokonče-

na k 1. 9. 2021. Rodiče mají možnost se podílet na
dění v MŠ a pozorovat své děti při práci i hře. Děti
jsou ve vzájemně propustných třídách, které jsou
věkově heterogenní. Vzdělávací systém Montessori
je velmi vhodně uzpůsoben myšlence společného
vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich spe-
ciální vzdělávací potřeby. Uplatňují zde zcela indi-
viduální přístup ke každému jednotlivci, vychází
z jeho konkrétních možností, potřeb a potenciálu
v duchu motta: Mír na světě začíná v našich dě-
tech. Podporují zde pohyb a reálný kontakt se svě-
tem kolem nás. Dlouhodobým cílem je vytvářet
spontánní vzdělávání, které je postavené přesně
na míru konkrétnímu dítěti.

MŠ Jablonec, Nová Pasířská 10 

MŠ Pastelka
Ředitelka: Ivana Novotná
777 772 294
pasirska@materska-skola.com
www.materska-skola.com
DOD: po telefonické dohodě

MŠ Pastelka se nachází přímo v centru města,
nedaleko od Tyršových sadů. Je velmi dobře do-
stupná autobusovou, tramvajovou i vlakovou

dopravou. Do pěti tříd jsou děti zařazovány dle
věku a vzdělávání je věku přizpůsobeno. Školu
obklopuje rozlehlá zahrada, která v roce 2020
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Komunikace
v areálu jsou účelově využívány k rozvíjení
sportovní a dopravní výchovy. Zahrada poskytu-
je dětem dostatek možností pro hry, otužování
a ekologickou výchovu. Pro lepší vytvoření vzta-
hů a spolupráci s rodiči pořádáme společné ak-
ce. Vzdělávací program se zaměřuje na tvořivost
a celkovou všestrannost. Podporujeme vztah k li-
dovým zvykům, tradicí se stalo vítání ročních
období. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet
pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.

MŠ Jablonec, Palackého 37

MŠ Hláska (neoficiální název)

Ředitelka: Jana Brethová
777 863 494
spec.ms.jbc@seznam.cz
www.ms-hlaska.cz
DOD: 21. 4. /středa/ 16.30–17.30 hodin

MŠ Hláska je šestitřídní škola v lokalitě u pře-
hrady v blízkosti centra města v dostupnosti
MHD, s hlavním sídlem v Palackého 37 a od-

loučeným pracovištěm U Přehrady 4. V budo-
vě Palackého je jedna běžná třída a dvě spe-
ciální. 

V budově U Přehrady je jedna běžná třída
a dvě speciální s bezbariérovým přístupem.
U obou budov jsou prostorné zahrady s písko-
višti, herními prvky a zelení. 

ŠVP: Zvládneme to hravě naplňuje cíle kom-
plexního vzdělávání dětí bez postižení i s různý-
mi handicapy, zaměřuje se na speciálně peda-
gogickou činnost, především na logopedickou
prevenci a reedukaci, na posilování a vyrovná-
vání všech psychomotorických oblastí. MŠ na-
bízí různé aktivity dle zájmu dětí.
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MŠ Jablonec, Slunečná 9 

MŠ Slunečnice
Ředitelka: Michala Marešová
608 600 051
slunecna.skolka@seznam.cz
slunecna.materska-skola.com
DOD: 7. 4. /středa/ po telefonické dohodě

MŠ Slunečnice je trojtřídní škola, která se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti DDM Vikýř a ne-
daleko sídliště Šumava, přehrady, Novoveského

koupaliště i lesa. Děti se do tříd rozdělují převáž-
ně podle věku. Mezi přednosti MŠ patří rozsáhlá
zahrada ve svahu, která je využívána po celý rok.
O děti pečuje převážně mladý kolektiv odborní-
ků, kteří pracují v rámci vzdělávání s novými me-
todami učení, jako je například polytechnické
vzdělávání. K naplňování cílů vzdělávání dětí vy-
užívají ŠVP: Rozkvetlá slunečnice aneb Od se-
mínka ke kráse, zdraví a síle. Nad rámec ŠVP jsou
zařazeny projekty, které jsou založeny na prvcích
Waldorfské pedagogiky. Konají se zde slavnosti
např. – Adventní spirála, Tři králové, Hromnice,
Velikonoce a vynášení Morény, na závěr se koná
Svatojánská slavnost – loučení se školáky. 

MŠ Jablonec, Střelecká 14 

MŠ Motýlek
Ředitelka: Eva Čáchová 
734 315 445
ms.strelecka@seznam.cz
www.strelecka.cz
DOD: 20. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin

MŠ Motýlek je trojtřídní škola rodinného typu
sídlící v krásné secesní vile v klidné části měs-
ta. Nedílnou součástí školy je krásná rozlehlá

zahrada parkového typu, kde děti tráví co nejví-
ce času. V blízkosti MŠ se nachází autobusová
zastávka i vlakové nádraží.

Třídy jsou rozděleny dle věku, pracujeme
podle věkových i individuálních zvláštností.

ŠVP se zaměřuje na rozvoj dítěte ve všech ob-
lastech, rozvíjí vztah k přírodě a posiluje zdra-
vé sebevědomí dětí. 

Součástí ŠVP je cvičení s prvky dětské jógy,
masáže dětí dětmi i zpěv v dětském sboru Slu-
níčko. Škola využívá blízkou atletickou halu na
Střelnici i lesní areál v Srnčím dole. V posled-
ním roce docházky se zde soustřeďují na vstup
do ZŠ. 

MŠ Šumava, Švédská 14 

MŠ Čtyřlístek 
Ředitelka: Zuzana Lapáčková
483 319 993
svedska@materska-skola.com
www.materska-skola.com/svedska/
DOD: 14. 4. /středa/ 14.30–16.00 hodin

Hlavní budova mateřské školy Čtyřlístek se na-
chází v městské části Šumava, odloučené pra-
coviště je v ulici V. Nezvala 12 (MŠ Na Kopečku).

Čtyřtřídní, moderně vybavená škola je umís-
těna uprostřed zahrady se vzrostlou zelení
v těsné blízkosti základní školy. 

Děti společně s učitelkami pracují podle ŠVP:
Se čtyřlístkem do světa poznávání a her. Sou-
částí školního vzdělávacího programu je na-
bídka zájmových činností: keramika, výtvarná
výchova a dramaťák. 

Spolupracují zde s logopedem, který pravi-
delně dochází do MŠ, se speciálními pedago-
gy z pedagogicko-psychologické poradny i s ro-
diči. 

Pořádají zde společné akce, organizují školní
i třídní výlety a lyžařský výcvik.

OP MŠ Šumava, V. Nezvala 12

MŠ Na Kopečku
Zástupkyně ředitelky: Jana Luštincová
483 305 181
nezvalova@materska-skola.com
www.materska-skola.com/nezvalova/
DOD: 14. 4. /středa/ 14.30–16.00 hodin

MŠ Na Kopečku je odloučeným pracoviště MŠ
Čtyřlístek. Tato MŠ se nachází v klidném pro-
středí městské části Jablonecké Paseky v bez-

prostřední blízkosti lesa s dobrou dopravní do-
stupností. Budova vilového typu je postavena
v členité zahradě s parkovou úpravou. MŠ má
tři třídy, ve kterých děti společně s učitelkami
pracují podle Školního vzdělávacího programu:
Barevné putování za korálky. 

Součástí ŠVP je nabídka zájmových činností:
výtvarná výchova, pohybové hry, pěvecký sbo-
reček Meluzínky. Spolupracují zde s odborníky
z pedagogicko-psychologické poradny a další-
mi odborníky, také s rodiči dětí. Pořádají spo-
lečné akce. 

Organizujeme školní i třídní výlety a lyžařský
výcvik.

MŠ Jablonecké Paseky, Tichá 19

MŠ Pohoda
Ředitelka: Pavla Macháčková
734 315 540
info@mspohoda.cz
www.mspohoda.cz
DOD: 7. 4. /středa/ po telefonické dohodě

MŠ se nachází v Jabloneckých Pasekách v Ti-
ché ulici. Je umístěna v krásném a klidném
prostředí v bezprostřední blízkosti lesa, kde děti

tráví většinu času při pobytu venku. Školka je
pavilonová, čtyřtřídní, výjimečná i svými vnitř-
ními prostory a vybavením. Ty poskytují dětem,
do tříd zařazených dle věku, dostatek místa pro
hru, vzdělávání, pohyb i odpočinek. Součástí
školky je zahrada s parkovou úpravou. 

Mateřská škola prostřednictvím společné
i individuální výchovy a vzdělávání ve všech
oblastech naplňuje cíle ŠVP: Čtyři roční období
ve školce plné pohody. Podporuje v dětech ra-
dostnou touhu po objevování, poznávání a pro-
žívání všeho nového. V bezpečném, podnětném,
vstřícném a vlídném prostředí zde připravují
všechny děti na úspěšný vstup do dalšího života.
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Světlo na konci tunelu
Jsou před námi Velikonoce. Pro někoho to
jsou svátky spojené s lidovými zvyky, pro ně-
koho jen dny v kalendáři, které nijak nesla-
ví. Křesťanský svět si o Velikonoční neděli
připomíná jednu z nejdůležitějších událostí
v lidské historii – vzkříšení Ježíše z mrtvých.
Je tato zpráva určená jen pro věřící? Pokud
ne, tak co znamená pro nás v dnešní době?

Už rok nás ovlivňuje pandemie, která v různé
míře proměnila to, jak žijeme. Jsme vyčerpaní,
přetížení, osamocení, řešíme existenční otázky.
Nemůžeme to, co jsme dříve mohli. Je těžké se
rozhodovat, když nevíme, co bude. Zažíváme
strach, vztek a taky nejistotu, co přijde, a hlavně
kdy to vše skončí. Vyhlížíme světlo na konci tu-
nelu. 

Dovolím si malou historickou paralelu. Pře-
nesme se zhruba dva tisíce let v čase zpátky do
okamžiku, kdy několik Ježíšových přátel sleduje
jeho popravu, vidí jeho smrt na kříži. Jaký smu-
tek a pocit ztráty je musely naplňovat! Jak pro-
marněné se v ten okamžik musely zdát roky,
které s Ježíšem strávili. Pocit prohry, strachu,
nejistoty... Těžké chvíle Ježíšových učedníků ale
vystřídala radost, když se jim Ježíš znovu uká-
zal a opakovaně jim dokazoval, že je vzkříšený!
Že je opět živý! Stal se světlem na konci tunelu.

Ježíš svým přátelům řekl několik radikálních
prohlášení. Tři z nich vyberu: „Já jsem přišel,
aby (lidé) měli život a měli ho v hojnosti. Kdo
věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Já jsem
vzkříšení i život.“

Ježíš nikdy nezhřešil, na rozdíl od všech ostat-
ních lidí neudělal nic, za co by si zasloužil od-
souzení a trest. A přesto byl odsouzený k trestu
smrti. Jaká to byla nespravedlnost! Ale Bůh je
spravedlivý, proto Ježíše vzkřísil z mrtvých. Bible
říká, že jeho vzkříšení je důkazem, že Bůh exi-
stuje. Bůh je nejen spravedlivý, je i láska. Jak
říká Bible: „V tom se ukázala Boží láska, že Kris-
tus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“ 

Ať na vás, milí čtenáři, dýchne pravda této
dobré zprávy o Ježíši Kristu. V něm je naděje.

Modlím se, abyste v něm nalezli radost, důvod
k životu i hledané odpovědi. Zvu vás, abyste si
sami osahali tu skutečnost, že Ježíš opravdu ži-
je, a prožili smíření, za které tak tvrdě zaplatil.
Bůh pro nás učinil vše. Je na nás, abychom
k němu přišli. Zpráva o Ježíšově vzkříšení je
platná i v dnešní době! Ježíš sám řekl: „Kdo ke
mně přichází, toho nevyženu ven.“ Pozvěte Je-
žíše do svého života – svými vlastními slovy. On
vás slyší. Kdo mu uvěří, přijme od něj hojnost
života, a i kdyby zemřel, bude žít. To je naděje
spojená s obdobím Velikonoc, kdy si Ježíšovo
vzkříšení připomínáme. 

Jakub Hauzner
kazatel Křesťanského sboru Dobrá zpráva

Seznam církví
www.ekumenajablonec.cz

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

Církev československá husitská
Kostel Dr. Farského
nám. Dr. Farského, Jablonec n. N.
www.facebook.com/kostelFarskeho

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

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

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

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

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

Církev adventistů sedmého dne
P. Bezruče 61, Jablonec n. N.
www.casdjbc.cz

Pravoslavná církev
www.pravoslavijablonec-cz.webnode.cz

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec n. N.
Horní náměstí 12, Jablonec n. N., 
tel.: 483 312 327, e-mail: fara@farnostjablonec.cz
www.farnostjablonec.cz
Bohoslužby římskokatolické církve jsou
přenášeny na www.jablonec.online

ZUŠ dostane od nadace nové pianino
Dobrá zpráva přišla koncem února do jab-
lonecké základní umělecké školy od ředitele
rodinné nadace Karla Komárka – Komárek
Family Foundation. V ní bylo uvedeno, že
místní ZUŠ získala ve veřejné sbírce podpo-
ru pro zakoupení nového klavíru (pianina)
značky Petrof v hodnotě 219 000 Kč.

„Díky celé řadě drobných i významných dárců
se podařilo získat cílovou částku ve veřejné
sbírce Piana do škol (www.pianadoskol.cz) pro
naši školu. Máme z toho obrovskou radost,“ ří-
ká Vít Rakušan, ředitel jablonecké ZUŠ.

Rodinná nadace Karla Komárka v září loň-
ského roku zakoupila za 5,3 milionů Kč osm
pianin a tři klavíry odmítnutých čínským klien-
tem po návštěvě předsedy českého Senátu na
Taiwanu. Nástroje se nadace rozhodla věnovat
českým školám. Ze 152 žádostí obdržených
v rámci grantové výzvy odborná komise vybra-
la 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila jasnou
potřebu získat nové pianino. Průměrné stáří
nástrojů na těchto školách je 49 let.

V listopadu loňského roku prvních 11 škol
nástroj získalo. „Po ukončení grantové výzvy se
nadace rozhodla v projektu pokračovat a kon-
cem listopadu 2020 spustila na webu www.pia-
nadoskol.cz veřejnou sbírku, která má za cíl
podpořit 45 škol, jež v bodovém hodnocení od-
borné komise prokázaly potřebu získání nové-
ho nástroje. Naše škola se nyní dočkala a zane-

dlouho bude nové pianino značky Petrof na ces-
tě k nám,“ vysvětluje Rakušan a dodává: „Za
tento dar nadaci Karla Komárka a všem organi-
zátorům a dárcům veřejné sbírky srdečně dě-
kujeme.“

Oddělení klávesových nástrojů v jablonecké
ZUŠ se dlouhodobě těší velkému zájmu a uči-
telé vychovali řadu úspěšných absolventů.

„Některé nástroje jsou v naší škole i přes 100 let
staré. Snažíme se ty nejhorší postupně renovo-
vat tak, jak rozpočtové možnosti dovolí. Zcela
nový nástroj světové značky Petrof je pro školu
za běžných okolností prakticky nedostupný.
Tím spíš je pro nás jeho nenadálé získání ob-
rovská pomoc,“ uzavírá Vít Rakušan.

(end, vr)

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Ilustrační foto Martin Černík
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■ Z knihovny 
Jamie Ambrose: Fauna
Publikace z nakladatelství Grada
vás seznámí s fascinujícím svě-
tem zvířat. Působivé fotografie
a srozumitelné texty odhalují
rozmanitost živočichů, jejich
anatomii, chování a krásu kaž-
dého z nich. Publikace je urče-
na hlavně milovníkům zvířat
a přírody, ale také zoologům. 

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

Půjčování knih
I když je knihovna veřejnosti
uzavřena, registrovaní čtenáři
si mohou prostřednictvím své-
ho čtenářského konta v katalo-
gu knihovny na webu půjčovat
e-knihy i rezervovat tradiční
knihovní dokumenty. K bez-
kontaktnímu vyzvednutí jsou
poté připraveny ve vstupní hale
staré radnice. Tamtéž je také
možné vracet i dosavadní půjčky.

■ Aktuálně
Euroregion Tour zrušen,
uskuteční se za rok
Další zrušenou akci si může na
své konto připsat koronavirová
pandemie. Je jí tradiční veletrh
cestovního ruchu Euroregion
Tour, který se měl konat ve
dnech 12. a 13. března v Euro-
centru v Jablonci nad Nisou. Udá-
lost, na níž se prezentují města,
kraje a turistické oblasti České
republiky i zahraničí, není mož-
né uspořádat ani za nejpřísněj-
ších hygienicko-bezpečnostních
podmínek. Uskuteční se za rok.

■ Osadní výbory
Patrioti z Kokonína 
rekonstruují kapličku
Spolek místních patriotů, který
po léta působí v Jablonci nad
Nisou-Kokoníně, se i v této ne-
lehké době věnuje rekonstruk-
ci kapličky, která se nachází na
místním hřbitově. Ta je spolku
pronajímána katolickou církví
za symbolickou částku jedné
koruny. Na rekonstrukci spon-
zorským darem přispěla Po-
hřební služba Kopal z Jablonce
nad Nisou a kokonínská spo-
lečnost Cikautxo. Drobným da-
rem se na na opravě podílí také
vojenský historik Karel Havrá-
nek z Prahy. Péče o památky
a odkaz předků zavazuje.

Jan Kopal, 
předseda spolku Kokonín, z. s., 

www.spolek-kokonin.cz

Jaká jste byla jako dítě?
Byla jsem úplně normální dítě, ale v deseti letech mě
poznamenalo náhlé úmrtí táty. Byla to životní rána, kte-
rá mě dostala a proměnila. Odevzdaná osudu jsem by-
la docela úspěšná, vyhrávala jsem výtvarné soutěže.
Bavila mě výtvarka, hudebka a dílny s panem učitelem
Mánkem z Frýdštejna... a hlavně přestávky. Kokonínská
škola byla skvělá.

Co rozhodlo, že jste si vybrala sklářskou školu?
Byla to zase ta stejná a všímavá učitelka Hana Palko-
vičová, která za mnou přišla a navrhla mi, ať zkusím
uměleckou průmyslovku. Do té doby jsem ani netušila,
že něco jiného kromě ekonomky a gymplu existuje.
Dodnes jsem jí za to velmi vděčná, a když jsme se po le-
tech potkaly, řekla jsem jí to. Po úspěšném absolvování
talentovek jsem se opravdu našla. Ten, kdo zná umě-
lecké a kreativní prostředí sklandy, pedagogický sbor
složený ze skvělých výtvarných osobností a majestátní
budovu s těmi zdmi, ze kterých na vás dýchají uměleč-
tí velikáni, mi dá za pravdu, že v celé Evropě nemá
svou kvalitou, zaměřením a atmosférou obdoby.

Čemu jste se během studia věnovala?
Už během studia na sklandě i na designu jsem se vě-
novala převážně sklu. Fascinovala mě práce s tímto
materiálem. Zadání klauzurních prací v rámci atelié-
rové výuky přinášelo nové výzvy a věřím, že i neotřelá
řešení. Své návrhy jsme realizovali ve fabrikách, na huti,
v brusírnách, malírnách… Bylo to vzrušení i stres, aby
nám sklo procesem nepopraskalo a bylo co obhajovat.

Jak jste se dostala k práci se dřevem?
S tímto materiálem je naopak práce v těžké pohodě.
O prázdninách jsme se spolužáky v rámci praxe zapo-
jovali do různých aktivit při realizaci dětských hřišť
a ZOO zahrady... Dostali jsme pro naše návrhy požado-
vané kusy dřeva, nářadí – dláta a palice, brusky, řetě-
zové pily, jídlo a pití a tvořili jsme. Hodně nás naučil
náš vedoucí atelieru, akademický sochař Pavel Mizera,
jemu jsem vděčná, v ničem nás neomezoval, pouze vše
jemnocitně korigoval svou obrovskou zkušeností.

Čemu se při své tvorbě věnujete?
Tvořím interiéry, baví mě načíst potřeby klientů-uživa-
telů prostoru, a když se mi podaří dostat náboj a příběh

do celkového řešení, jsem spokojená. Ergonomicky
funkční prostor ráda doplňuji svými originálními soli-
téry ze dřeva či kovu. Je to tvůrčí hra v prostoru. Alchy-
mie s ingrediencemi materiálů, barev, tvarů, se struk-
turou a texturou, všeho musí být tak akorát. Cílem je
vytvořit harmonický prostor a cítit se tam pak dobře.

Velkou část své energie věnuji návrhům a metodic-
kým plánům výrobků/předmětů, které tematicky a de-
signem motivují žáky k práci ve školních dílnách.
Vsadila jsem na atraktivitu designu. Věci, které nabízí-
me žákům k realizaci v dílnách, jednoduše musí mít,
a tohle jim je největší motivací pro samotnou a dost ná-
ročnou práci.

Co vás vedlo k otevření vlastní dřevodílny?
Zpočátku, pro realizaci vlastní tvorby mi stačil holý
prostor s jednou starou hoblicí, materiál a nářadí.
Později jsme po větší rekonstrukci tento prostor ve sto-
dole – Dřevodílnu poskytli i s naším programem rych-
novské základní škole, ta musela svou vlastní dílnu

přetransformovat na učebnu, tak jako mnoho jiných
základních škol.

Komu je dílna určena?
Všem, kdo chtějí se dřevem tvořit, naučit se základní
techniky, vyrobit si svůj vlastní jedinečný výrobek či
něco opravit. Kromě programů pro školy nabízíme
kroužky, víkendové workshopy, tematicky zaměřené
měsíční DřevoKurzy a o prázdninách příměstské tábo-
ry DřevoSochání s designéry ve spolupráci s DDM
Vikýř. Vládní restrikce nám bohužel již rok tyto činnos-
ti pozastavily. 

Máte projekt se školami, co je jeho smyslem?
Ano, realizujeme úspěšný a pro děti velmi oblíbený
projekt Dny s vůní dřeva. Naši lektoři Dřevodílny přije-
dou s nářadím a materiálem do školních dílen, do těch
základních škol, které nás osloví, a v rámci výuky dle
dohodnutých pravidel si žáci vytvoří svůj výrobek.
Naučí se pracovat s nářadím, osvojí si základní techni-
ky opracování dřeva, vyšší ročníky pak získají prosto-
rovou představivost ze čtení 2D výkresů, těm svěříme
také dlátka a palice a tvarují z ruky. Mohou tak získat
pro život tolik důležitou základní dovednost, kterou je
obyčejná, ale v této přetechnizované době tak vzácná
manuální zručnost. Věříme, že naše programy pomů-
žou také někoho nasměrovat k budoucímu vzdělávání
v řemeslných oborech. Ve spolupráci s Mistrovskou
školou řemesel a umění usilujeme znovuobnovit tvoři-
vé kvalitní dílny ve školách.

Čím se nyní zabýváte, když jsou školy zavřené?
Pomohli jsme s projektem v nové přístavbě Vzorové díl-
ny v ZŠ Kokonín a v současné době realizujeme dílnu
pro děti v Mateřské škole na Rádle. Po těchto zkuše-
nostech se nyní zaměříme na přípravu a samotné pro-
story školních dílen a jejich vybavenost. Víme, jak má
dílna vypadat, umíme ji připravit od projektové doku-
mentace – 3Dvizualizace, po vybavení kvalitním nářa-
dím, vše tzv. na klíč. Školy k tomuto účelu mohou využít
podpory jabloneckého magistrátu či jiných aktuálních
dotačních výzev poskytovaných Ministerstvem školství.
V okamžiku znovuotevření škol tak mohou mít žáci
skvělé podmínky k tvořivé práci a neomezené dny s vů-
ní dřeva.

Jiří Endler

Šárka Hofrichterová
Vsadila jsem na atraktivitu designu

■ Tvář měsíce 

Kokonínská rodačka, absolventka místní ZŠ Kokonín, Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodě, obor broušení skla, Fakulty užitého umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem – Ateliér skla a interiéry IDK v Praze, obor interiéry. Od roku 2015 vede
Dřevodílnu v Rychnově. Má tři děti, Adama a dvojčata Marka a Klárku.

Foto archiv Šárky Hofrichterové
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Čtenářkou roku 2020 je Naděžda Kubová
Městská knihovna Jablonec nad Nisou kaž-
doročně vyhodnocuje nejlepšího čtenáře
uplynulého roku. Stejně tomu je i tentokrát,
kdy se vítězkou stala Naděžda Kubová.

„Oceněním Čtenář roku chceme v rámci kam-
paně Březen – měsíc čtenářů poděkovat nejlep-
šímu uživateli knihovny za to, že čerpá knihov-
nické a informační služby právě u nás,“ říká
Zbyněk Duda, ředitel jablonecké knihovny.
Kritéria pro určení toho skutečně nejlepšího
jsou v každém roce jiná. „Už jsme oceňovali
čtenáře s největším počtem výpůjček, nejlepší-
ho dětského čtenáře, nejstaršího čtenáře, tátu
čtenáře i čtenáře učitele. V letošním roce jsme
hledali toho nejlepšího ze skupiny e-čtenářů,
kteří si ve složitém roce 2020 půjčili alespoň
10 e-knih a zároveň si neopomněli půjčit i tra-
diční knihovní dokumenty z našeho fondu,“
sděluje Duda.

V součtu výpůjček se nejlepším čtenářem
jablonecké knihovny stala Naděžda Kubová,
která knihovnu navštěvuje jak on-line, tak
osobně ve staré radnici i na pobočkách. 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením na
plánované předání ocenění v knihovně a na
osobní setkání s Václavem Štěchem, zástupcem
společnosti Palmknihy, která letošní kampaň

Svazu knihovníků a informačních pracovníků
podporuje, nakonec nedošlo. Přesto se i on spo-
lu s knihovníky přidává ke gratulantům.

Vítězka Naděžda Kubová na sebe o vztahu ke
čtení a ke knihám prozradila: „Knížky mám
spojené až se školou a s učebnicemi, protože
pohádky nebo dětské příběhy mi rodiče i babič-
ka spíše vyprávěli. Psát i číst jsem se ve škole
naučila natolik brzy a dobře, že jsem dětem ve
třídě předčítala, a to velmi ráda.“

Na opravdové čtení došlo v devíti letech, kdy
dostala spálu a po týdnu v nemocnici musela
strávit ještě dlouhou dobu doma v karanténě.
Tu dobu si přesně pamatuje. „Dívala jsme se ven

přes zavřené okno a nikam nemohla. Tatínek
mi z práce, kde měli knihovnu, začal nosit
knížky. A čtení mě bavilo. Vydržela jsem číst ce-
lý den. Vzpomínám si, že kvečeru jsem už vidě-
la rozmazaně,“ ohlíží se na dětská léta Kubová.

Čtení se jí stalo láskou na celý život. Ráda
chodí do knihkupectví s již vytipovanými tituly,
nahlíží do jednotlivých knih a pak už ví, zda si
knihu v knihovně půjčí, nebo ne. „Dnes si kni-
hy kupuji ojediněle, a to kvůli limitovanému
prostoru. Naposledy jsem zakoupila knihu od
Aleše Palána Raději zešílet v divočině, kterou
jsem si nejprve půjčila v knihovně, a po jejím
přečtení jsem zatoužila ji mít doma,“ vysvětlu-
je důvody poslední koupené knihy čtenářka. 

A co čte? Především romány, ale také knihy
o vesmíru, o dění kolem nás i zajímavých lidech.
Jmenovat jen jednoho oblíbeného spisovatele
by bylo pro ni velmi těžké. Nyní čte především
knihy současných českých spisovatelů.

„Naše čtenářka roku je ráda, že se nenaplni-
ly prognózy a že se papírové knihy vedle e-knih
zatím nestaly překonaným médiem. I když je
příjemné si při cestování číst z mobilu nebo ze
čtečky staženou knihu. Často toho využívá. Ale
doma v křesle nebo večer před spaním si nej-
raději čte z knížky,“ tlumočí další slova oceně-
né Zbyněk Duda. (end, zd)

Videočtení Alenka a Krakonoš na webu
Městská knihovna Jablonec v čase pande-
mickém nelení. Kromě půjčování knih po-
kračuje v řadě plánovaných akcí. Kromě
tradičních soutěží a kvízů nově pro Jablo-
nečany připravila videočtení knihy Alenka
a Krakonoš, které je postupně zveřejňováno
a vysíláno na kanálu webu knihovny.

Nápad autorského čtení titulu Alenka a Krako-
noš nevznikl náhodou. Pracovnice audiovizuál-
ního oddělení jablonecké knihovny Dana Fol-
týnová spojila v minulosti osudy autorky a na-
kladatelky knihy Danky Šárkové a jablonecké
kolegyně a ilustrátorky Dany Kobrové. „Sezná-
mila jsem obě tyto skvělé dámy, první úžasně
píše a druhá krásně maluje. Obě byly naladěny
na stejnou vlnu a díky tomu spojení vznikly již
tři krásné knížky,“ říká Dana Foltýnová.

První kniha, na které se obě podílely, se jme-
nuje Skáče blecha zvesela. Autorkou veršů je
básnířka z Jablonce nad Nisou Olga Novotná,

Dana Kobrová ji doplnila krásnými obrázky.
„Na druhé a třetí již pracovaly společně
a vznikly z toho krásné pohádky Alenka a Kra-
konoš a Alenka, Krakonoš a lev. Na podzim vy-
jde již třetí díl Alenka, Krakonoš a Vánoce,“

zmiňuje knihy, které ze spolupráce vzešly,
Foltýnová.

A právě první z trilogie pohádek načetly kro-
mě spisovatelky, ilustrátorky a Dany Foltýnové
také další jablonecké knihovnice. „Chtěly jsme
připravit v této době pro děti videočtení, a tak
jsme samozřejmě sáhli po knížce, která vlastně
vznikla u nás. Společnými silami jsme načetli
12 kapitol z příběhu o malé Alence, která stráví
zimu u babičky v Krkonoších. Natáčení nám tr-
valo týden, ale příprava byla dlouhá. O technic-
kou stránku se nám postaral náš kamarád a ko-
lega Oldřich Čermák,“ vysvětluje pracovnice
knihovny.

O tom, zda se pilotní projekt povedl, rozhod-
nou diváci, ti se každé pondělí mohou těšit na
nový díl, který bude zveřejněn na stránkách
https://knihovna.mestojablonec.cz/. „Podle re-
akce našich čtenářů se rozhodneme, zda bude-
me ve videočtení pokračovat,“ uzavírá Dana
Foltýnová. (end)

Ilustrátorka knížky Dana Kobrová. Foto Dana Foltýnová

Až se kina otevřou, je na co se těšit!
Každý z nás by si jistě přál, aby se mohl vrá-
tit k životu před pandemií. K drobným ra-
dostem a zážitkům, které naše dny dělaly
příjemnější. K takovým chvílím, na které rá-
di vzpomínáme, určitě patří i večer s přáteli
v kině. Jablonecká kina mají svou nezamě-
nitelnou atmosféru a věřte, že s jejich znovu-
otevřením bude z čeho vybírat!

Jedenáctého března roku 2020 se naše kina
poprvé uzavřela kvůli začínající pandemii
COVID-19. Málokdo si asi v té době dovedl
představit, jak moc a především na jak dlouho
tato situace ovlivní naše každodenní životy. 

„O rok později jsou kina už čtyři měsíce opět
uzavřena a my nevíme, kdy přesně budeme
moci pro naše diváky zase otevřít. Jedno ale víme.
Až se kina otevřou, nabídnou vám opravdové
filmové lahůdky. V úschově distribučních spo-
lečností leží totiž například české snímky jako:
Karel – dokument o Karlu Gottovi, Matky – skvěle

obsazená komedie o čtyřech celoživotních ka-
marádkách, Prvok, Šampón, Tečka a Karel – film
v režii Patrika Hartla, který scénář napsal pod-
le vlastní knižní předlohy, dále například sní-
mek Gump – Pes, který naučil lidi žít a velice
očekávaný snímek Vyšehrad. I zahraniční
snímky ale zamíří do našich kin a těšit se tak
můžete třeba na: Mortal Kombat, Duše, Raya

a poslední drak, Black Widow, Top Gun: Mave-
rick, Duna nebo další snímek s Jamesem Bon-
dem – Není čas zemřít,“ říká vedoucí jablonec-
kých kin Adam Gody Kocián.

Velká filmová studia si naštěstí uvědomují, že
není u všech filmů nejlepším tahem prodat je
rovnou na VOD a streamovací platformy, a pro-
to snímky chtějí držet pro kina a jejich diváky,
co nejdéle to půjde. S každým měsícem rostou
náklady na již natočené snímky a tlak na pro-
ducenty a distributory je veliký. 

„Je možné, že otevření je blíže, než si myslí-
me. Indicie naznačují, že už v létě by se kina
mohla za přísných opatření pomalu začít otevírat.
Počítat tak pravděpodobně budeme muset s respi-
rátorem nebo rouškou a často se mluví i o jed-
noduchém testování přímo v kinech před před-
stavením. Jistotou ale je, že až kina budou moci
otevřít, nabídnou svým divákům avizované filmy
na velkém plátně s velkým zvukem. A na to se
prostě vyplatí počkat,“ uzavírá Kocián. (rsch)Nelly Sofie s tatínkem Karlem Gottem. Foto F. Jirásek

Foto archiv Naděždy Kubové
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■ Obrazem: Mezinárodní lyžařské závody v Břízkách

Od 25. do 28. února se v lyžařském areálu Kolečko v jabloneckých Břízkách konaly FIS mezinárodní závody v běhu na lyžích, na které
Ski klub Jablonec získal výjimku Ministerstva zdravotnictví. Všech 249 závodníků podstoupilo testy na COVID-19 a až na jeden tým byly připuštěni k závodu. Kromě
českých běžců se na start postavili také lyžaři ze Slovenska, Polska a Keni. „Jsme rádi, že jsme závody i za přísných podmínek mohli pořádat. Bylo to jediné klání,
které jsme v letošní sezóně uspořádali,“ řekl předseda klubu Vladimír Kopal. Foto Tomáš Zaňka

DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725, 
www.vikyr.cz
info@vikyr.cz
www.facebook.com/VikyrJablonec 
Telefon na jednotlivé pracovníky naleznete
na našich webových stránkách.

TÝDENNÍ ROZVRH AKTIVIT 
Každý týden od nás dostanete novou dávku ak-
tivit pro dobrou náladu, inspiraci a pro kon-
dičku

Pondělí – Vikýřácký speciál
Úterý – Tvořící okénko
Středa – týdenní výzvy aneb VIKY challenge
Čtvrtek – informace o aktuální stezce, která

bude pro vás k dispozici od čtvrtka do
neděle

Pátek – video plné pohybu aneb Cvičíme
s Viky a Vikynem

20. 3.–20. 6. 2021 /neděle–neděle/ 
100 JARNÍCH VIKYKILOMETRŮ 
O 100 BALÍČKŮ KARET CTNOSTÍ
Šlapejte celé jaro a vyhrajte jeden ze 100 balíč-
ků karet Ctností. Našlapejte sami nebo společ-
ně 100 km a navštivte minimálně 10 míst z oma-
lovánek draka Vikyšlapa nebo karet Ctností
Vikyhrdinů. 

Na každém z míst udělejte tři obrázky sebe
při plnění kteréhokoli úkolu ze 100 úkolů pro
naše Vikyhrdiny a pošlete je na vikyhrdino-
ve@vikyr.cz. Informace, seznam míst a úkolů
najdete na www.vikyr.cz

1.–30. 4. 2021 /čtvrtek–pátek/ on-line
SOUTĚŽ – VDECHNI ŽIVOT VIKY A VIKYMU
Soutěž pro všechny výtvarníky, tvořivé duše,
ale také kuchaře, kutily, muzikanty, básníky,
divadelníky. Tématem soutěže jsou naši mas-
koti VIKY a VIKY. Můžete je vyrobit ve 2D či

3D zobrazení, a to za použití jakéhokoliv mate-
riálu (papír, dřevo, potraviny, přírodniny), a ne-
bo nám složit o maskotech písničku, napsat
básničku, natočit video. 

Podrobná pravidla soutěže a kategorie budou
zveřejněna 1. dubna na webových stránkách
Vikýře. Kontakt: A. Tauchmanová, a.tauchma-
nova@vikyr.cz 

26. 3.–6. 4. 2021 /sobota–úterý/ Tyršův park
VELIKONOČNÍ STEZKA
Zábavná procházka s plněním úkolů a povídá-
ním o velikonočních zvycích, tradicích. 

20.–27. 4. 2021 /úterý–úterý/ Tyršův park
DEN ZEMĚ 
Naučná stezka ke Dni Země. Zajímavé pozná-
vání přírodního světa kolem nás v podobě kví-
zů, hádanek, aktivit. Kontakt: Alena Francová,
francova@vikyr.cz

Velikonoční slavnosti se letos neuskuteční
Epidemická situace, bohužel, ani letos ne-
umožňuje konání tradičních Velikonočních
slavností. Již dříve byla avizována příprava
nouzové varianty s menším množstvím pro-
dejních stánků, bez kulturního programu
a velkého stanu s posezením. 

Vzhledem k tomu, že se nedá v příštích dnech či
týdnech očekávat výrazné zlepšení situace tak,
aby konání větších akcí neohrožovalo zdraví
občanů, město Jablonec se po dohodě s pořada-
telem (Kultura Jablonec, p. o.) v souladu s vlád-
ními opatřeními rozhodlo pro úplné zrušení le-
tošních Velikonočních slavností, které měly
probíhat od Škaredé středy 31. března do Vel-
kého pátku 2. dubna.

Termíny dalších městských slavností 
v roce 2021:

30. 4. Ohňostroj s lampiónovým průvodem
ZRUŠENO

11. 9. Den evropského dědictví (dle epidemic-
ké situace)

17.–18. 9. Jablonecké podzimní slavnosti (dle
epidemické situace)

28. 11. Zahájení adventu s rozsvícením vá-
nočního stromu (dle epidemické situace)

13.–18. 12. Vánoční slavnosti (dle epidemické si-
tuace)Ilustrační foto



■ Ohlédnutí
Pomáháme pletením
Výzva Centra sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou, p. o., (CSS) s ná-
zvem Pomáháme pletením měla
okamžitý dopad a také pozitivní
reakce. Během pár dnů se podaři-
lo sehnat množství příze a zároveň
oslovit šikovné pletařky. 

Společnými silami postupně vzni-
kají pletené návleky na nohy, kte-
ré se opět vrací do módy. CSS má
díky ochotným dárcům k dispozici
přízi i jehlice, může poskytnout
i základní manuál na pletení.
Kreativitě a fantazii se ale meze
nekladou, neexistuje žádný jednot-
ný návod, vzor, délka či ozdobné
prvky, vše je na uvážení pletařek.
Jedna z nich, paní Jaruška P.,
upletla několik párů návleků z čer-
vené a bílé příze, což jsou barvy
Českého červeného kříže (ČČK).
Tyto návleky jsou přímo určené
pro dobrovolníky oblastního spol-
ku ČČK v Jablonci nad Nisou jako
poděkování za jejich obětavou po-
moc a podporu nejen v době covido-
vé. I všechny ostatní návleky budou
předané ředitelce ČČK v Jablonci
nad Nisou Kateřině Havlové, která
jejich prodejem pomůže zajistit
další financování dobrovolnických
aktivit. 

Myšlenka Pomáháme pletením
má dlouhodobý charakter a krom
jiného cílí na spolupráci, podporu,
solidaritu a mezigenerační propo-
jení. Pletařky nejen že užitečně vy-
plní svůj volný čas, ale získaly tak
další status potřebnosti a důleži-
tosti pro své okolí. Pro ČČK v Jab-
lonci n. N. je to skvělá zpětná vazba
a potvrzení, že jeho veškeré aktivi-
ty pro všechny cílové skupiny ve
městě mají smysl. Plést se bude
minimálně celý rok, výzva Pomá-
háme pletením je aktuální a plat-
ná. CSS stále shání přízi jakékoli
barvy, délky, gramáže a vzoru.
Zároveň i hledá další šikovné ple-
tařky. Máte čas a chuť se jakkoli
zapojit? Zavolejte do kanceláře
volnočasových aktivit na telefonní
číslo 728 616 492. Pomáhejte s ná-
mi, pomáhejme pletením. (vn)

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

Dobře využitá nucená pauza 
Od října loňského roku jsou z dů-
vodu vládních a ministerských
opatření uzavřené i jednotlivé klu-
by seniorů. Centrum sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
využilo této nucené přestávky klu-
bové činnosti a zaměřilo se na ob-
novu a zútulnění klubu seniorů
Palackého. Během podzimu bylo
vyměněné lino a celá místnost se
vymalovala. Změny doznala také
velká dekorační tapeta a další
drobné prvky, jako například kvě-
tiny a prostírání. Po uvolnění re-

strikcí bude klub připravený pro
všechny zájemce o klubovou čin-
nost, tedy pro seniory z daného ob-
jektu i pro všechny ostatní jablo-
necké seniory, kteří o to projeví
zájem. (lf)

Volnočasové aktivity jedou dál 
Pestrá nabídka volnočasových ak-
tivit pro seniory zůstala zachovaná
i v době pandemie, pouze se změ-
nilo prostředí, vše probíhá distanč-
ní formou, tedy on-line přes počí-
tač nebo chytrý telefon. 

Velmi důležitá je chuť a odvaha
naučit se něco nového, využít pří-
ležitosti a být takzvaně v obraze
i ve chvílích, kdy není možné
osobní setkání. Mezi oblíbené akti-
vity patří Klub historie, Hudební
klub, Kafíčková společnost s tréno-
váním paměti, hra Bingo, Toulky
za architekturou i Cvičení na žid-
lích. S tím úzce souvisí také počí-
tačová poradna, tedy individuální
konzultace po telefonu, které ve-
dou ke zprovoznění aplikace pro
online setkání. 

Kancelář volnočasových aktivit
připravuje také zajímavé obrázkové
prezentace, kvízy, hádanky i tipy
na procházky, které spolu s další-
mi užitečnými informacemi denně
odesílá prostřednictvím e-mailu.
Veškeré konzultace a přihlášky na
dané akce probíhají na telefonním
čísle 728 616 492, které slouží i ja-
ko prostředek pro přátelský klidný
rozhovor i poradenství. Každý tý-
den této možnosti využívá přes tři-
cet seniorů. Ani v této době nezů-
stává nikdo sám, stačí se ozvat te-
lefonem nebo písemně na e-mail
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz. 

Online aktivity zůstanou zacho-
vané i do budoucna, až se situace
vrátí k normálu a spolkový dům
bude opět otevřený. (bu)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Dubnové 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

Pomáháme pletením, 3 x foto CSS

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

5. dubna 1921, 92, strana 4, V
Jablonec. Vražda v Údolní ulici. Majitel res-
taurace Besídka (Gartenlaube), Rudolf Prade,
byl dnes v noci zastřelen lupičem, kterého při-
stihl při vloupání. Pod tělem oběti byl nalezen
klobouk pachatele. Přivolaný lékař konstatoval
smrt. Rodina vypsala odměnu 1 000 K za po-
moc při vypátrání pachatele.

7. dubna 1921, 94, strana 3, 4, V
Jablonec. Policie překazila atentát. Včera ve-
čer se okolo půl desáté v různých hostincích
vyskytovali čtyři muži, kteří nabízeli větší
množství poštovních známek. Byli předvedeni
na policii a vyslechnuti vrchním inspektorem
Behringerem. Identifikováni byli šestadvacetiletý
číšník Rudolf Schöler z Josefova Dolu, pětadva-
cetiletý zedník Richard Mildner, čtyřiadvaceti-
letý pomocný dělník Paul Müller a pětadvaceti-
letý nádeník Karl Kürzer z Vratislavi (Breslau);
všichni čtyři již byli trestáni. Známky možná
pocházejí z poštovní loupeže v Šumperku.
Schölerovi komplicové tam uloupili známky
v ceně 2 200 K a 2 000 K v hotovosti. Při kon-
frontaci vyzradil Müller, že chtěli přepadnout
kancelář Riedlovy sklárny v Josefově Dole.
Schöler měl mít nasazenou masku, Müller ost-
ře nabitý armádní revolver, Kürzer nabitý
browning. Mildner měl přerušit telefonní vede-
ní, Schöler vyloupit pokladnu a zbylí dva držet
v šachu úředníky. Přepadení bylo plánováno na
dnešek. Müller měl ještě soudek s éterem na
omámení personálu. Všichni čtyři se nacházejí
zatím v místním vězení.

Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes se ko-
ná premiéra opery Tannhäuser od Richarda
Wagnera, zítra se opakuje Tolstého hra Živá
mrtvola. Ve sboru opery účinkují členové spol-
ku Liederkranz. V neděli odpoledne ve tři hodi-
ny se hraje Mozartova Kouzelná flétna.

8. dubna 1921, 95, strana 1, 6, R + V
Jablonec. Zásobování. Částečné zrušení lístků
na chleba a mouku. Protože je momentálně do-
statek legálně dovezené mouky a bílého pečiva,
je možné redukovat počet příjemců na ty nej-
potřebnější rodiny, které prokazatelně nemají
žádné zásoby.

Jarní móda roku 1921. Mottem tohoto jara
jsou živé barvy. Co je nového? Zejména pletené
modely pro sportovní vyžití, ale ne výlučně.
Hitem je jumper – modernizovaný a často vyší-
vaný svetr. Nosí se k šatům a odpovídá trendům

chlapecké postavy moderní ženy. Žádný korzet
a jistá štíhlost jsou podmínkou.

9. dubna 1921, 92, strana 5, 10, 12, V
Praha. TGM stráví letošní léto na zámku
Lány, který stát odkoupil od knížete Egona
Fürstenberga.

Inzerát. V hlubokém zármutku oznamuji, že
jsem se rozhodla od 10. 4. znovu provozovat
hostinskou živnost po svém zavražděném mu-
ži. Prosím všechny hosty, kluby a spolky, aby
svou důvěru přenesli na mne. Marie Pradeová. 

Inzerát. Kino Fortuna hraje film o šesti aktech
Král a žebrák, který má všude veliký úspěch. Za
účelem natáčení bylo ve vídeňském Prátru vy-
stavěno filmové městečko.

11. dubna 1921, 98, strana 4, V
Jablonec. Klobouk vraha, který zabil Rudolfa
Pradeho, je vystaven ve výloze firmy Karl Weiss
na Starém trhu. Prosíme obyvatele Jablonce
a okolí, aby se pokusili zjistit, komu by mohl
patřit, a jméno sdělili policii. Anonymita je za-
ručena. Po usvědčení pachatele bude svědkovi
vyplacena odměna 1 000 K.

13. dubna 1921, 101, strana 5, V
Slaný. Neštěstí na dole Mayrovka. Při fáraní
do dolu se nekontrolovaně zrychlil těžební vý-
tah s 18 havíři a při dojezdu zranil dalšího ha-
víře. Těžce ranění muži byli okamžitě vytaženi
a na místě provizorně ošetřeni, poté odvezeni
do závodní nemocnice do Kladna. Jedenáct ra-
něných havířů má rodinu. Příčinu neštěstí vy-
šetřuje komise.

14. dubna 1921, 101, strana 5, V
Inzerát. Kino Metropol bude hrát od 16. 4. vel-
ký hit Cherchez la femme (Hledej ženu) – deník
ďábelské ženy. Je to společenské drama o lásce,
smyslnosti a žalu o šesti aktech.

19. dubna 1921, 106, 
strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, R + V
Proseč. Kontraband v seně. Prosečský stráž-
mistr Goldberg měl v sobotu dobrý lov! Ve stodo-
le domu č. 124 objevil v seně velký sklad látek
v ceně asi 40 000 K, které pocházejí z loňského
vloupání do skladu firmy Kopecký v Proseči.
Mimo to tam leželo i zlodějské náčiní. Majitel
usedlosti Franz Appelt a jeho žena byli zajiště-
ni pro přechovávání lupu. Očekává se brzké od-
halení pachatelů.

Liberec. U soudu se projednává katastrofa
protržené přehrady na Bílé Desné. Dostavilo
se téměř 100 účastníků řízení. Soudu předsedá
soudní rada Hikkisch, žalobcem je státní ná-
vladní Mareš, obhájcem Wilhelma Riedela
a stavitele Klamta Dr. Giebisch, ing. Franze
Schöna obhajuje Dr. Thieben, ing. Gebauera
Dr. Khon z Tanvaldu. Dr. Böhme z Jablonce za-
stupuje 98 poškozených z Desné, Potočné
a Tanvaldu. Katastrofa měla 65 lidských obětí
a napáchala nedozírné škody. 

Jablonec. V tělocvičně se 23. 4. bude konat ta-
neční večer se švédskou kráskou Ronny Jo-
hannsen. Ta kypí rychlostí a nadšením, z očí
září šelmovství a krása. Její tanec a krásné
kostýmy okouzlily již publikum v Žitavě. Vstupen-
ky od 6 do 25 K koupíte v knihkupectví Lutz.

Monte Carlo na Labi. V Hřensku se uhnízdily
velké kluby hazardních her. Podnikatelé z Ber-
lína a Drážďan tu založili Club International
a Casino des Etranges. Soustřeďují se zde hráči
z celé Evropy.

20. dubna 1921, 107, strana 7, V
Čtenáři nám píší. Promenádní cesta na Mšen-
ské ulici (nyní Palackého) je v beznadějném
stavu, protože se po ní dopravuje zboží na tra-
kařích! Po posledním dešti je cesta místy ne-
schůdná. Snad by se dala zajistit lepší údržba –
vždyť je tu poblíž tolik pěkného písku!

21. dubna 1921, 108, strana 1, V
Itálie. Fašistické nepokoje v Římě. Fašisté vy-
pálili několik domů v ulici Fojano obydlených
komunisty, protože útočili na jejich nákladní
vozy. Několik osob bylo zabito. 

30. dubna 1921, 117, strana 5, 9, V
Janov nad Nisou. Dnes večer se rozhoří na
Královce velká vatra. V osm hodin večer dají
světelné signály povel k pochodu k ohni z růz-
ných míst – ze Mšena, Rýnovic, Liberce, Rochlic
a Janova. Vyzýváme místní skupiny nacionálně
socialistické dělnické strany k hojné účasti. 

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. dubna. 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 březnového kvízu byla za
c: Secesní budova jabloneckých městských lázní
byla postavena podle projektu architekta Ro-
berta Hemmricha v době značného hospodář-
ského a kulturního rozmachu města za působe-
ní A. H. Posselta.

Výhercem březnového kvízu je Marie Kubínová.

Otázka na duben
Josef Zasche ve svém rodném Jablonci navrhl
i dvě rodinné vily. Jednou z nich byla Dressle-
rova vila postavená počátkem 20. století. Je
hodnotným a v regionu poměrně ojedinělým
příkladem rané moderny. V objektu se dnes na-
chází:
a) mateřská škola
b) Český červený kříž
c) restaurace

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

Počítačová simulace zobrazuje 
protržení přehrady na Bílé Desné 

18. září 1916 v 16.45 hodin, kdy se 
hráz zcela protrhla. Zdroj studio RealViz

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

Málokdo to tuší, ale právě naše Rýnovice jsou
úplně nejzazší výspou oné hebké lužické ná-
lady vanoucí od severu, odkudsi od sytě ze-
lených vršíčků nad Bautzenem, až z míst,
kde v prastarých lužickosrbských vesnicích
stojí u bystrých potoků mezi jabloněmi dře-
věné podstávkové domy s typickými oblouky
nad okny. 

Podstávkové domy s oblouky vynášejícími tíhu
patra či střechy mimo konstrukci roubeného
přízemí jsou typickou lidovou architekturou
Horní Lužice. Její rozšíření ovšem vcelku širo-
ce přesahuje i na české území. Chalupy s pod-
stávkami tak najdeme nejen na Šluknovsku
a Frýdlantsku, ale v celých severních Čechách:
jedna z nich se dokonce dostala i do emblému
Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Jsou
běžné také na Liberecku, kde jich
asi nejvíce najdeme v malebném
Kryštofově Údolí. Ovšem v jižní
části Podještědí či v Českém ráji
už mají poněkud jiný charakter:
podstávky tu nejsou tak masivní
a nevytvářejí ani ony ty pěkné ob-
louky nad okny. Avšak na Jablo-
necku, které patřívalo z větší části
k maloskalskému panství, pod-
stávkové domy nenajdeme vůbec.
Tady převažují ony prosté jizersko-
horské roubenky bez podstávek,
na jih od Jablonce už šmrncnuté
pohádkovou lidovou architektu-
rou Pojizeří. Za poslední „chalu-
pu“ s podstávkami bychom mohli
označit zámeček na Nové Louce,
kdyby…

Jak se mohla dostat podstávko-
vá chalupa na území dnešního
Jablonce, kde stojí – tak trochu
skryta – nedaleko areálu bývalé-
ho LIAZu? Je to jednoduché: pod-

stávkové chalupy se v podhůří Jizerských hor
vyskytovaly jen na severnějších, clam-gallasov-
ských panstvích a Rýnovice s Lukášovem byly
až do poloviny 19. století posledními vesnicemi
libereckého dominia. Proto se tento typ lidové
stavby s oblouky podpírajícími střechu objevil
i tady. Najdeme tu také nejjižněji umístěný
hrázděný objekt, sloužící po rozsáhlé rekon-
strukci potřebám Domu česko-německého poro-
zumění; ten má mimochodem také podstávky,
i když nikoliv obloukové. 

Unikátně dochovaný poslední z podstávko-
vých domků stojí zapomenutý mezi objekty to-
várních hal v ulici Čajkovského. Je to opravdový
svědek zašlých časů: najdeme jej již na staré
katastrální mapě z roku 1843. Lze tedy odhado-
vat, že mohl být postaven někdy na samém po-
čátku 19. století, možná už i na konci století

osmnáctého. V té době stál osamělý na opuště-
ném kraji Rýnovic a okolo procházela jen praš-
ná cesta do luk a polí. Dnešní ulice Belgická
ještě vůbec neexistovala a cesta z Jablonce do
Liberce vedla přes Mšeno, Ostrý roh a Lukášov.
Stavitele domu se prozatím nepodařilo zjistit.
Víme, že v roce 1843 jej držel Anton Hübner.
A ze soupisu rýnovických sakrálních památek
se dozvídáme, že vedle tohoto domu číslo 48 vi-
sel na stromě obraz Panny Marie Pomocné s ná-
pisem Maria hilf! Ve starých sčítáních se lze
ještě dočíst, že v roce 1921 žilo v domku patří-
címu tehdy Oskaru Tietzemu neuvěřitelných
jedenáct lidí, a to dokonce hned ve dvou růz-
ných rodinách. Za podstávkami bydlel nejen
tkadlec Josef Ehrlich s manželkou Marií a dvě-
ma syny, ale zajímavější zde byla domácnost
dvaašedesátileté vdovy Antonie Seibothové.

Ta totiž sdílela část chalupy se
svými šesti dětmi – dvěma dcera-
mi a čtyřmi hochy, a většina
z nich již byla dospělá. To vypadá
z dnešního pohledu na pěknou di-
vočinu. Ale nutno říci, že všichni
se poctivě živili ve zdejším sklář-
ském a bižuterním průmyslu;
pracoval i nejmladší synek, tehdy
teprve patnáctiletý Ferdinand
Seiboth, který byl dělníkem v kar-
tonážce. Pro dnešní dobu by pří-
běh takové rodiny namačkané
v domku s podstávkami zněl neu-
věřitelně. 

To vše už je ale tak dávno; ze
zašlého příběhu rodiny Seibotho-
vých nezbylo téměř nic. V místě
jejich dávného domova ovšem zů-
stala ona nálada lužické chalupy
s podstávkami. Působí, jako kdyby
zde přistála při letu z jiných časo-
prostorů. 

Marek Řeháček

Podstávkový dům v Rýnovicích

Kresba Petr Ferdyš Polda

Centrum města se na tři dny rozsvítilo
V Jablonci nad Nisou se počátkem února
odehrála doprovodná kulturní akce k závo-
du Jizerská 50 s názvem Jizerská 50 pade-
sátkrát jinak. Podtitul letošního druhého
ročníku bylo Rozsvítíme Jablonec.

Na deseti místech v samém centru města se bě-
hem tří dnů rozsvítily umělecké instalace, na
kterých pracovalo na 16 tvůrců. Propojujícím
prvkem této venkovní galerie bylo téma závodu
Jizerská 50 a světla. Na fasádách jabloneckých
domů se objevily protáhlé stíny lyžařských si-
luet od Richarda Loskota a studia UAII, instala-
ce prosvícené hory Huascarán od Josefa Kob-
lice prozářila malý parčík vedle kostela Dr.
Farského, tvůrčí tandem ŠViH rozsvítil profil
3D trasy v prostoru nad Knihkupectvím Serius.
To byly příklady některých z instalací.

Původní program celé akce se musel výrazně
proměnit v reakci na kovidovou krizi. Místo ži-
vého odpoledního programu, jehož vrcholem
měl být světelný průvod městem a talkshow di-
vadla Vosto5 Kupé ve Stopě, organizátoři po-
změnili koncept na venkovní světelnou galerii.
Návštěvníci si mohli stáhnout nebo vyzvednout
mapu se zakreslenými instalacemi a individu-
álně si vše projít.

„Stáli jsme před rozhodnutím, zda akci zrušit,
nebo se ji pokusit převrátit do nové podoby, kte-
rá bude bezpečná a nebude docházet k přenosu

COVID-19. Přesunout kulturu do online prosto-
ru nebo se pokusit najít nové cesty, jak kultur-
ní zážitky sdílet naživo. Tyto otázky jsme si ke
konci roku 2020 pokládali a nakonec se roz-
hodli vsadit na offline,“ říká Anna Strnadová,
jedna z pořadatelek akce. Vznikl tak program,
během kterého si každý návštěvník mohl sám
projít a zažít příběhy a obrazy inspirované zá-
vodem. Tvůrci k nim promlouvali skrze samot-
né dílo a krátký komentář umístěný na mapě.

„Své zastoupení v celém programu mělo i ži-
vé umění. Návštěvníci mohli během dvou dnů

potkat v centru města dva lyžaře. Ti je provedli
po jednotlivých instalacích. Díky světelným ly-
žím a stínohře, kterou oba sportovci rozehráva-
li na fasádách jabloneckých domů, je málokdo
přehlédl,“ vysvětluje Strnadová a dodává:
„Nové formy kulturních akcí přinášejí i nové
nejistoty. Jak bude divák reagovat? Přijme no-
vou formu akce? Co vše je potřeba zajistit, aby
akce fungovala tak, jak má? Přicházejí nové
dramaturgické a produkční výzvy. Vstupujeme
do nepoznaných vod. O to více může být kul-
turní zážitek silnější. Když se propojí snaha na
straně pořadatele a pochopení a tolerance na
straně diváka, můžeme dnes zažívat opravdu
silné a autentické kulturní momenty.“

V Jablonci se toto spojení podařilo. Návštěv-
níci díky prosvícenému Jablonci mohli na chví-
li zapomenout na starosti spojené s pandemií.
„Svou radost a vděčnost za tak důležité rozptý-
lení vyjádřili v nadšených reakcích na sociál-
ních sítích. Právě zde bylo možné své prožitky
sdílet s ostatními,“ uzavírá pořadatelka.

Dnešní čas přináší do našich životů mnohá
omezení, o to více je důležité se starat o naše
psychické zdraví a nerezignovat na kulturní vy-
žití. Cesty existují, je jen důležité být důsledný
v hygienických opatřeních, být každý sám za
sebe zodpovědný a dělat maximum pro společ-
né bezpečí. Nerezignovat, ale hledat nové cesty. 

(end, as)Foto Ondřej Vraštil 
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Do minulého čísla tohoto měsíčníku jsem na-
psal kritický článek o tom, že koalice svými
kroky ohrožuje výstavbu moderního dopravní-
ho terminálu spojeného s parkovacím domem
a přivedení tramvajové trati na něj. Neprošel
kvůli pánům radním cenzurou redakční rady
a brzy poté se koalice začala dušovat, že o ter-
minál s tramvají tuze stojí. Chci jí to věřit, a tak
si nyní můžete přečíst přepracovanou verzi mé-
ho článku zohledňující události posledního mě-
síce, avšak bez znalosti výsledku jednání břez-
nového zastupitelstva.

Současná koalice hned po svém nástupu vy-
volala odložení prodloužení tramvajové trati do
centra, a tím i ztrátu nároku na již přidělenou
dotaci. Teď navrhuje vzdát se v tomto progra-
movém období EU i dotace na výstavbu termi-
nálu spojeného s parkovacím domem a zkul-
turněním části dolního centra. Téměř 400 mil. Kč
dotací, které už byly přiděleny na tyto dva nej-

větší rozvojové jablonecké projekty od revolu-
ce, zamíří nenávratně jinam.

Projekt začal za vlády ODS s ČSSD a Starosty,
my jsme v něm pokračovali, protože respektu-
jeme jeho smysluplnost. Jablonečané a lidé
z okolních obcí, kteří u nás přestupují, se díky
němu dočkají rychlého, komfortního a bezbari-
érového propojení všech druhů dopravy (vlak,
tram, bus, auto, kolo, pěší) na jednom místě
v centru. Bez schodů a suchou nohou, jak jsou
zvyklí lidé na západě. Komfortnější přestup při-
nese lepší vytížení linek veřejné dopravy a bu-
deme na ni méně doplácet.

Terminál potřebujeme v centru, kam tak jako
tak jezdí hodně lidí. Kdybychom táhli linky do
přestupního uzlu daleko od atraktivních cílů,
ročně na naježděných tisících kilometrech za-
platíme miliony navíc. Nebudou-li oba projekty
zrealizovány ani v budoucnu, ohrozí to znovu
i tramvajovou linku do Liberce, protože pod-

mínkou příspěvků Libereckého kraje na její pro-
voz bylo její zapojení do sítě meziměstské dopra-
vy na novém terminálu. Navíc ostudné prostředí
dolního centra výrazně přispívá k negativní změ-
ně sociálního složení obyvatel centra.

Koalice navrhuje odmítnout dotaci kvůli rizi-
ku zdržení projektu a vracení dotace. Přitom
projekt je časově ve fázi nastavené harmono-
gramem za vlády ODS a Starostů. Je to důvod
skutečný nebo zástupný, zastírající neochotu
projekty realizovat a peníze na ně určené radě-
ji utratit jinak? To ukáže jednání zastupitelstva
– zda bude přijato usnesení, které jasně řekne,
že příprava pokračuje a terminál bude realizo-
ván co nejdříve bez přerušení prací, a to s ma-
ximální snahou o získání nových dotací. Anebo
bude odhlasováno jen zrušení dotace a příprav-
né práce usnou.

Jakub Macek, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Měl zcenzurovaný článek smysl? Dočkáme se terminálu?

Jablonec vlastní více než 100 bytů, které jsou
nyní neobyvatelné a čekají na rekonstrukci.
V únoru schválený rozpočet města počítá
s opravou jen malé části z nich. Není to jen ne-
hospodárné, ale v době, kdy má mnoho rodin
problém hradit komerční nájemné, také ne-
zodpovědné. Ve jménu snižování finančního
dluhu se rezignuje na snižování dluhu na ma-
jetku města, a tedy na zodpovědné hospoda-
ření.

Současné nízké úroky jsou centrální bankou
nastavené právě proto, aby i města mohla po-
mocí úvěrů realizovat své investiční projekty,
a tím zpětně podpořila ekonomiku. Současná
míra inflace je 2,2 %. Oproti tomu úrokové mí-
ry jsou pod 1 %. Např. úrok pro úvěr na opravu
bytů, který byl předložen finančnímu výboru
na podzim, byl 0,77 % fix, přes takto výhodnou
nabídku nebyl úvěr v minulém roce zastupitel-
stvem projednán. Na březnovém jednání fi-
nančního výboru byl ten samý úvěr aktualizo-
ván na 0,9 % fix. Do termínu uzávěrky tohoto

článku nebylo jasné, zda zastupitelstvo přijetí
úvěru na rekonstrukci bytů schválí.

Levné peníze jsou teď. Nečerpáním úvěrů ny-
ní se můžeme pročekat do doby, kdy budou
vyšší jak úroky, tak ceny prací, které budeme
chtít realizovat.

Kromě neopravených prázdných bytů může
být obdobným příkladem celková rekonstrukce
veřejného osvětlení, kde je návratnost investice
velmi rychlá, nebo energetické úspory budov.
Samostatným tématem je schopnost přípravy
investičních projektů tak, aby docházelo k sy-
nergickým efektům a hodnota veřejných pro-
středků vložených do stavby se tím násobila.
Např. využitím výkopů pro inženýrské sítě ke
zlepšení toho, co se odehrává na povrchu: orga-
nizace parkování, výsadba stromů, zasakování
dešťové vody, kvalitní povrchy, které nepotře-
bují časté opravy. K tomu směřoval náš zásah
do akce dešťové kanalizace. Současné vedení se
ovšem vrátilo opět pouze k realizaci podzem-
ních trubek. Podobně měla být koordinována

revitalizace sídliště Šumava, ale ani letos se
s její realizací nepočítá, přestože síťařské firmy
své plánované akce realizují. V rozpočtu města
chybí i letos investice, které současná koalice
slíbila ve svém působivém programu: rekon-
strukce slunečních lázní, parková cesta kolem
Bílé Nisy, nový život městských lázní, středisko
volného času Vikýř a budova ZUŠ, nová podo-
ba Horního náměstí či Komunitní centrum II. 

Již druhý rok po sobě nebyl spolu s rozpoč-
tem předložen zastupitelstvu rozpočtový výhled
na další roky. Jak si současné vedení předsta-
vuje budoucnost města, tedy nevíme. V rozpo-
čtu se s ní bohužel příliš nepočítá.

Jarmila Valešová, 
zastupitelka za Piráty 

a bývalá předsedkyně finančního výboru

Jakub Chuchlík, 
zastupitel za Piráty 

a bývalý náměstek pro rozvoj města

Vedení města (ODS, ANO, SLK) rezignuje na dobré hospodaření
i programové sliby

Strategický plán města, na kterém se právě
v Jablonci pracuje, je pozoruhodný nedostat-
kem ambice udělat ho pořádně, natož vymyslet
něco nového, založeného na špičkových odbor-
ných znalostech. Je to vlastně taková hra na
strategický plán, napodobování formy bez
opravdu strategického přístupu. 

Nízké ambice ohlásil už výběr zpracovatelské
firmy podle jediného kritéria – nejnižší ceny.
Do takto nastaveného výběrového řízení se
opravdu dobrá firma přihlásí jen ve velké krizi
nebo z nadšení. Dovedete si představit třeba au-
tomobilku, která vybere šéfkonstruktéra jenom
podle toho, který z adeptů je ochotný pracovat
za nejnižší plat? Byla by úspěšná?

Jako podklad nejsou zadané žádné speciali-
zované analýzy, na jejichž základě bychom
zhodnotili současnou situaci a realistické mož-
nosti města. Jen shromáždění veřejně dostup-

ných dat a dat z úřadu. To zvládne i student po-
sledního ročníku geografie. Stačí nám to?

Trendy a budoucí vlivy se neřeší. Nebudeme
mít renomované odborníky, kteří by se zamys-
leli nad tím, jaké ekonomické, technologické či
společenské trendy ovlivní v budoucnu Jablo-
nec a jak se na ně připravit, jak je využít. Jen si
o tom budeme povídat v našem malém rybníč-
ku – úředníci s politiky. Přitom schopnost reago-
vat na to, jak se svět proměňuje, rozhoduje o ús-
pěchu mnohem víc než to, co si kdo sám vysní.

Jak to mohlo vypadat, kdyby vedení města
nějaké ambice na kvalitu a inovace mělo?
Třeba jako v Jihlavě, kde pracuji jako konzul-
tant tvorby strategie. Zpracovává se řada odbor-
ných podkladů, například demografická pro-
gnóza, důkladná analýza hospodaření města
včetně vývoje vnitřního dluhu (=mapování za-
nedbané údržby), analýza místní ekonomiky

založená na datech i rozhovorech se zástupci
širokého spektra firem o jejich potřebách a plá-
nech, modelují se předpokládané dopady změ-
ny klimatu na život města. Experti z Akademie
věd rozpracují predikci světových trendů na
město a pomohou naladit plán, aby na ně rea-
goval. Aby bylo jasné, co občané opravdu potře-
bují, proběhl kvalitativní výzkum formou inter-
aktivní mapy (skoro 900 podnětů od občanů),
19 virtuálních kaváren, kde on-line diskutovali
proškolení zaměstnanci úřadu s občany jejich
zkušenosti a podněty, běží důkladný kvantita-
tivní dotazník se sociologem s velkou zkuše-
ností s výzkumy klientských potřeb. Taková
práce mě baví a dává mi smysl, ale ještě víc by
mě bavilo, kdyby to tak bylo v Jablonci. Měli
jsme to podobně naplánované, ale současné ve-
dení to pojalo po svém. Petr Klápště, 

zastupitel za Společně pro Jablonec

Jablonecká hra na strategický plán
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Podle Jakuba Macka vedení města zastavilo ne-
bo odložilo na neurčito dva největší jablonecké
rozvojové projekty od revoluce. Obávám se, že
pan zastupitel plete hrušky s jablky. Projekt
prodloužení tramvajové trati je investicí Do-
pravního podniku měst Liberec a Jablonec nad
Nisou (DPMLJ). Proto jsme jej odložit opravdu
nemohli. 

Dále kolega Macek říká, že vedení města odlo-
žilo na neurčito realizaci dopravního terminálu
a tvrdí, cituji: „Jisté je jen to, že kvůli odložení
obou projektů Jablonec nezíská na zlepšení do-
pravní infrastruktury a související zkulturnění
centra téměř 400 mil. Kč, které už nám byly při-
děleny.“

Ani to není pravda. Projekt prodloužení tram-
vajové trati jsme si už vysvětlili. Kde Jakub
Macek přišel k již přidělené dotaci 400 milionů
korun, je mi záhadou. Kdyby to tak skutečně
bylo, pak by nebylo nad čím váhat a směle bych
výstavbu terminálu prosazoval. Skutečnost je
však taková, že od začátku jsme v rozpočtu
IPRÚ měst Liberec a Jablonec nad Nisou na
projekt Terminál VOD Jablonec nad Nisou, slo-
žený ze dvou projektů – terminál a parkovací
systém – měli alokovaných celkem 140 milionů

korun. Přičemž původní cena stavby byla odha-
dovaná na 240 mil. korun.

Při znalosti faktu, že jistou máme dotaci 140
mil. korun a projektovaná cena výstavby termi-
nálu včetně souvisejících staveb vystoupala na
480 mil. Kč, takže zbylých 340 milionů by hra-
dilo město ze své kasy, jsem doporučil radě
města, možná pro někoho překvapivě, stavbu

odložit do příštího programovacího období
a pokračovat v dílčích úkonech. Zastupitelé –
včetně Jakuba Macka – teď budou stát před zá-
sadním rozhodnutím: pokračovat v projektu za
bezmála půl miliardy s jistou dotací 140 milio-
nů korun, s rizikem, že se nestihnou všechny
lhůty, a zadlužit město na mnoho dalších let,
nebo projekt odsunout do dalšího programova-
cího období s možností získat na každý z dvoji-
ce projektů sto milionů, čili na celý Terminál
VOD Jablonec nad Nisou 200 mil. korun z pro-
gramu IROP, tedy o 60 milionů více, a výstavbu
realizovat bez rizika nesplnění lhůty k dokon-
čení.

Zastupitel Macek žongluje s fakty stejně jako
se slovy. Cifry, které uvádí, jsou zavádějící a ne-
pravdivé, výše dotace zcela vymyšlená. Nasta-
vený harmonogram, jímž se pan kolega ohání,
se prodloužil kvůli zapracování dalších poža-
davků správců a vlastníků inženýrských sítí,
které projekt výrazně prodražily, a lví podíl na
zdržení má, bohužel, dosud trvající pandemie,
během níž vzrostly ceny stavebních prací a ma-
teriálů.

Petr Roubíček, 
náměstek primátora pro rozvoj města

Otázka vpravdě hamletovská – zadlužit nebo odložit a získat víc?

Reakce na názory zastupitelů

Teprve na konci příspěvku zastupitele Petra
Klápště o jablonecké hře na strategický plán
jsem objevil to příslovečné jádro pudla: Děláme
to jinak, než to měl naplánované kolega
Klápště! Ano, děláme to zhruba o půl milionu
korun levněji. A to bych řekl, že v době korona-
virové, kdy je třeba šetřit každou korunu, není
vlastnost záporná. Já vím, zase to šetření, které
nám opozice stále vyčítá. 

Strategický a akční plán jsou důležité doku-
menty, které namíří kormidlo města určitým
směrem do dalších let a ukáže, kde je nutné za-
brat. Proto je třeba brát jejich přípravu se vší
vážností a zajistit si kvalitní zpracovatele. Na
projekt strategického plánování za 2,7 mil. ko-
run jsme získali dotaci z EU ve výši 2,6 mil. Kč,
vyhlásili jsme výběrové řízení s pečlivě vypra-
covaným zadáním a – světe, div se - zájem o za-
kázku byl skutečně velký. Přihlásilo se osm fi-

rem, ze kterých jsme vybrali podle nás, podle
zastupitelů i podle poskytovatele dotace ty nej-
lepší a nejzkušenější. 

Konsorcium společností Gatum a Opus těží
z ověřené a dlouhodobě úspěšné spolupráce,
v níž kombinují odborné znalosti z veřejného
i soukromého sektoru vlastní i spolupracují-
cích specialistů. Mají zkušenosti z realizací
dlouhodobých rozvojových projektů a zpraco-
vání strategických dokumentů – připomenu tu
úplně čerstvou zkušenost se zpracováním stej-
né zakázky pro statutární město Most.

Už bankéř Rothschild říkával: „Nejsem tak
bohatý, abych si kupoval levné věci!“ Nutno
však dodat, že „není všechno zlato, co se třpy-
tí“. Tím chci říct, že ne vždy to nejdražší musí
být zákonitě to nejlepší. Výběr zpracovatele
i kvalitu zadání jsme vypracovali dle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím, že cílem

našeho snažení napříč všemi politickými stra-
nami zastoupenými v zastupitelstvu, které vy-
slali své zástupce do jednotlivých pracovních
skupin včetně té řídící, je a bude zodpovědně
a dobře připravit strategické dokumenty města.
A chci věřit, že mít ve svých řadách odborníka,
který strategické plánování vyučuje na vysoké
škole, je pro město výhoda, nikoli zdroj zbyteč-
ných textů, jež občana příliš neokouzlí. Toho
zajímá výsledek, a tím je kvalita života ve měs-
tě. 

Proto – pojďme se oprostit od osobních ambi-
cí a přestaňme hodnotit výsledek zpracování
dokumentu dřív, než se mu jen trochu přiblíží-
me. Pojďme společně pracovat a konstruktivně
se hádat, aby byl co nejlepší. 

A za to všem zúčastněným patří můj dík. 
Petr Roubíček, 

náměstek pro rozvoj města

Neřešme osobní ambice, pojďme prostě pracovat

Dovolte, abych reagoval na kolegy Valešovou
a Chuchlíka a jejich obvinění vedení města
z „rezignace na dobré hospodaření i programo-
vé sliby“. Použité argumenty a data není těžké
vyvrátit, doplním i informace, které v jejich
příspěvku chybí: 

Počty bytů, jejich rekonstrukce a financování
Město Jablonec má v majetku 798 bytů, z toho
volných 105. Z nich aktuálně 18 jich nabízíme
k pronájmu a 10 k prodeji v rámci celých ob-
jektů. V dalších 13 bytech již probíhá rekon-
strukce. I u zbylých bytů počítáme s rekon-
strukcí: u 16 bytů to bude soukromý investor,
48 renovuje město za využití investičního úvě-
ru. Tato iniciativa vzešla ode mě, z pozice ná-
městka primátora pro ekonomiku a majetek.
Bankovní úvěr jsme na finančním výboru pro-
jednávali už v prosinci 2020, právníci ale vy-
jádřili pochybnosti v souvislosti se zákonem
o veřejných zakázkách. Proto jsme počkali
s projednáním v ZM až do získání právních sta-
novisek. Při vědomí, že úroky z úvěrů jsou na

finančních trzích na vzestupu, jsme jednali
rychle a věc byla zařazena na program ZM 18.
března. 

Modernizace veřejného osvětlení
jde tempem 5 mil. Kč/rok, covidová krize nás
však v r. 2020 zpomalila na 3 mil. Kč/rok.
Zároveň jsme zadali zpracování plánu na jeho
celkovou obnovu, která může stát až 300 mil.
Kč. Projekt Energetické úspory budov běží od r.
2017 po dobu 10 let, nyní připravujeme jeho
rozšíření v rámci projektu Jablonec - energetic-
ky úsporné město II.

A ostatní investice?
Vinou neschopnosti pana Chuchlíka v r. 2019
neproběhla I. etapa akce dešťová kanalizace
v centru města v plánovaném ani náhradním
termínu. I z toho důvodu byl odvolán z funkce.
Nám se nyní akci daří realizovat, běží II. etapa
dle harmonogramu a v koordinaci se síťaři.
Revitalizace Šumavy je kvůli změně v dotač-
ních podmínkách odložena na leta 2022–2023.

U Slunečních lázní bude nejpozději do roka
rozhodnuto o jejich podobě a proběhne projek-
tová příprava. Demolice začne na konci r. 2022
a na to bude plynule navazovat nová stavba.
Revitalizace městských lázní zůstává výzvou
a určitě najdeme řešení do konce volebního ob-
dobí. Nová podoba Horního náměstí musí kvůli
vazbě na novou kategorizaci komunikací po-
čkat až po roce 2022. Vikýř, budova ZUŠ a Ko-
munitní centrum II. jsou finančně tak náročné
akce, že je nutné je naplánovat na dotační ob-
dobí 2021+.

O budoucnosti města máme jasno
Střednědobý výhled rozpočtu byl předložen na
ZM v únoru 2020. Na žádost zastupitelů byl ale
termín projednání odložen a byla dopracována
mj. opatření ke snížení mandatorních výdajů.
Později byl z důvodu covidové krize a nepředví-
datelnosti vývoje odložen na 1. pololetí 2021,
projednání odhaduji na květen. 

Milan Kouřil, 
náměstek pro ekonomiku

Informace opět nejsou úplné

Vizualizace terminálu
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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 

cviãení, apartmán
Posezení pro radost – 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
P¤IPRAVTE VÁ· VÒZ NA JARO !!! 

prohlídka, pfiezutí pneu, údrÏba
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 
(poctivá práce, nová technologie,

fotodokumentace P¤ED a PO, 
oznaãení ‰títkem 

o provedení antikorozního o‰etfiení)
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 A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM

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

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
ideální pfiíloha k letnímu grilování

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

PRONÁJEM OBYTNÉHO VOZU
Dexter 560, 2.0TDI 4x4, r. v. 2021

3 500,–/den, odpoãet DPH.
Tel.: 736 636 585, 9–17 hod.

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2021
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ 
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace 
o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

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

V¯TVARNÁ ·KOLA JABLONEC
„BAREVNÉ CESTOVÁNÍ TAJEMN¯MI

MÍSTY SVùTA“ 2021
Pfiímûstsk˘ v˘tvarnû kreativní tábor

Pro dûti 6–14 let
Termín 12.–16. ãervence 2021

Letní malování a tvofiení za krásou, 
kouzlem a pestrostí rÛzn˘ch krajin svûta

v malífiském atelieru v Kokonínû 
(budova Yoko) i v okolní pfiírodû
Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com
www.blankabrozova.com/

vytvarna-skola
f V˘tvarná ‰kola Jablonec

NABÍZÍM POMOC P¤I PÉâI 
o va‰i blízkou osobu. PomÛÏu 

s hygienou, polohováním, podáním lékÛ,
aplikací inzulínu a dal‰ími potfiebn˘mi

sluÏbami dle dohody. 
e-mail: xviktorkax@centrum.cz

tel. 777 786 404

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS
REKRA S. R. O.

Nabízí:
– mytí oken, Ïaluzií 

a lodÏií
– profesionální hloubkové 

ãi‰tûní kobercÛ 
a sedacích souprav

– generální, pravidelné 
i po stavební úklidy firem, 

kanceláfií, autosalonÛ, bytÛ, 
panelov˘ch domÛ

– strojové ãi‰tûní podlah
DOPRAVA 

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

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz
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Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta)
www.autofics.cz

Tel.: 775 620 528, 606 608 997 
E-mail: prodej@fics.cz, auta@fics.cz
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Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku 
nových automobilů Suzuki. 
Neváhejte a vstupte 
do světa SUZUKI 
ještě dnes.


