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Stavba na Staré Osadě 
určitě obyvatele potěší 
Vážení spoluobčané, rád bych vám popřál snad
už příjemné jarní počasí, které vás bude lákat
k venkovním aktivitám. Ještě před několika dny
se v Jablonci jarní úklid plynule prolínal se zim-
ní údržbou a dvě velké stavby zahajovaly své
práce na zasněženém staveništi. 

Tak doufejme, že se počasí co nejdříve umoud-
ří. Slunce a teplo potřebujeme všichni nejen pro
příjemnou rekreaci, ale potřebují jej i stavby. Je
mi jasné, že tou největší, která se letos bude po-
hybovat v okolí obchodní centra Central, vám
znepříjemníme léto, ale jsem rád, že se nám po-
dařilo zkoordinovat čtyři dodavatele pracující na
stavbě či rekonstrukci pěti sítí. A slíbit mohu, že
stavební činnost v ulici V Aleji je letos už defini-
tivně na delší čas poslední. 

I když vás tyto práce mohou obtěžovat, jsem
přesvědčený, že jednou stavbou potěším občany
žijící na Staré Osadě. Po letech příprav a odkla-
dů přistoupíme k celkové rekonstrukci ulic, kde
na první etapu máme letos určených 10 milionů
korun z celkových 18,5 mil. Kč. Nejprve zde po-
stavíme dešťovou kanalizaci, zrekonstruujeme

veřejné osvětlení a práce završíme finálním po-
vrchem komunikace. Stavba bude náročná, pro-
to je rozložená do dvou let.

Projektů, které v tomto roce dokončí, zahájí
nebo připraví odbor rozvoje, je mnoho. Týkají se
mostů, škol a školek, hřišť, zahrad, kanalizací,
veřejného osvětlení i často zmiňované přehrady.
O tom jednom z největších – o modernizaci Ma-
teřské školy Montessori na Vrkoslavicích, která
navýší kapacitu školky – se dozvíte více na ná-
sledující straně. Předpokládám, že vyvolá diskuzi
stejně jako přístavba Základní školy v kokonín-
ské Rychnovské ulici, protože i v tomto případě
historický dům doplní moderní objekt. Je dobře,
když se architekti nesnaží tvořit napodobeniny
bývalých stavebních stylů a vytváří funkční bu-
dovy, které svým vzhledem nekonkurují minu-
losti, ale naopak nás přítomností vedou k bu-
doucnosti.

A tak vám přeji krásné budoucí květnové dny. 

Petr Roubíček, 
náměstek primátora pro rozvoj

Foto Jiří Endler

Knihovna vyhlásila 13. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: Dobré ráno,

ještě lepší den! Více na 19. straně.
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V červenci roku 2020 začal Jablonec nad Nisou dům
z 20. let minulého století rozsáhle rekonstruovat a při-
stavovat novou část. V rámci projektu Navýšení kapa-
city MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou bude moci
do zdejší školky chodit od příštího školního roku
o 16 dětí více než dosud. „Předmětem projektu je pří-
stavba nového objektu pro 24 dětí a rekonstrukce stá-
vající budovy, jejíž stav byl už na hranici únosnosti
a stavebně neodpovídal dnešním požadavkům na
předškolní vzdělávání,“ říká náměstek primátora pro
rozvoj města Petr Roubíček. 

Kromě větší kapacity školky vznikne při ulici Zá-
mecké osm parkovacích stání pro rodiče a jedno pro
zásobování, všechna zastřešená terasou, součástí bu-
de také kryté místo pro nádoby na komunální odpad.
Od parkoviště je školka snadno přístupná novým
hlavním vstupem. U nového objektu bude také bezba-
riérový přístup s rampou z ulice U Čertova kamene
včetně jednoho parkovacího stání. 

Mapa vyřezaná v betonu
Původní budova MŠ Montessori prochází rozsáhlou
modernizací. „Stavební úpravy odstranily problémy
s vlhkostí, opravená je kuchyň v suterénu, kde je také
technické a provozní zázemí. Kompletně se změnilo
1. patro, kde jsou nyní sprchy pro imobilní osoby a pro-
pojením více místností vznikla velká třída. Ve druhém
patře najde místo nová ředitelna a opět spojením dvou
místností vznikne prostorná třida,“ popisuje změnu
staré budovy náměstek Roubíček. Upravené třídy už
teď hledí do zahrady velkými okny, další novinkou je
také výtah, který vilu činí bezbariérovou a sloužit bu-
de také k přepravě jídla ze suterénní kuchyně. 

Již stojí nový objekt z dílny Projektového ateliéru
David, který je také např. autorem přístavby Základní
školy v kokonínské Rychnovské ulici či přestavby bý-
valé hasičské zbrojnice na sídlo městské policie.
Přístavba je přístupná ve dvou výškových úrovních
a s původní budovou ji spojuje krček se skleněnou fa-
sádou, kde jsou umístěné toalety, a místo v ní najde
třída pro 24 dětí. 

Projekty Ateliéru David se vyznačují precizním
skloubením opravené historické části s jednoduchou
moderní architekturou, jejíž strohý vzhled nekonku-
ruje historické zdobnosti původní budovy. Tento kon-

trast architekti zvýšili ještě tím, že novou část zahalí
drátěné nerezové sítě. Přístavba v jednoduchých liniích
je rozdělená do tří částí ve dvou patrech a mezipatře.
Světlo do ní proudí prosklenými stěnami a velkým
světlíkem. Přístupná bude pro děti z 1. poschodí přes
šatnu do třídy, patra v přístavbě propojí skluzavka
a po venkovním schodišti bude možné chodit na
střešní terasu. 

Interiér školky navrhlo architektonické studio Mjölk.
To ponechalo v přístavbě stěny a strop z monolitic-
kých desek ve vzhledu pohledového betonu, do kte-
rých jsou vyřezané zajímavé detaily, jako je mapa
světa nebo abeceda. Vše doplňuje dřevo. Dřevěné bu-
dou interiérové dveře včetně zárubní i ostění proskle-
ných stěn. Podlahy v celé školce budou převážně
z přírodního linolea, v hygienických prostorách bude
keramická dlažba i obklady. 

Zeleninové záhony i vodní koryto
„Velkou změnou prochází také školní zahrada. Na ni
je možný vstup z budovy zadním vchodem, od které-
ho povede terénní schodiště do její horní části.
Zmizely dosavadní terasy, tvar svažitého terénu ele-
gantně udržují opěrné zdi z hrubého kamene, cesty
budou mlatové a celou budovu obkrouží okapové
chodníky z kačírku,“ připomíná Petr Roubíček. 

Kromě travnatých ploch se obnovená zahrada po-
chlubí novými květinovými záhony, ale na některých
budou děti pěstovat bylinky, zeleninu či drobné ovo-
ce. Vykácenou zeleň, která podle dendrologického
průzkumu už byla dožilá, nahradí nová výsadba. 

Dominantou zahrady bude altán s pláštěm z modří-
nových latí a zelenou vegetační střechou. 

Do zahrady se vrátí původní herní prvky doplněné
zcela novými včetně lanového přitahovadla, v trávní-
cích se objeví keramické šlapáky v deseti montessori
barvách, z nichž ten poslední bude před herní tabulí
se zrcadlem. Chybět nebude ani osmimetrové dřevěné
kaskádovité vodní koryto. (jn)

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

Harmonické spojení 
staré a moderní architektury 

V Libereckém kraji jsou čtyři zařízení, vyučující metodou italské lékařky Marie Montessori,
po dvou v Liberci a Jablonci. Zatímco v Liberci jsou dvě mateřské, v Jablonci má mateřská
škola i následovnici v té základní, která sídlí v ZŠ 5. května. Zřizovatelem obou je město.
MŠ Montessori je doma v Zámecké ulici na Vrkoslavicích, je jednou z modelových škol této
pedagogiky v České republice a od roku 2019 je i Fakultní školou Technické univerzity
v Liberci. V současné době se uchýlila do náhradních prostor v Jiráskově ulici, protože vila
v Zámecké prochází zásadní proměnou. Děti i zaměstnanci se sem vrátí letos v září.

■ Montessori 
metoda ano či ne 
Metoda Montessori má své příz-
nivce i odpůrce. 

Velmi zjednodušeně řečeno je
založená na tom, že dítě má vol-
nost volby, což v mnoha lidech
vzbuzuje podezření, že ve školách
je chaos a bezvládí. Je založená na
komunikaci s dítětem, na přesně
postavených hranicích, které dě-
tem dávají bezpečí a jistotu. S její
pomocí se děti učí ovládat emoce,
vyladit sourozenecké vztahy, ale
i samostatnosti a soustředěnosti.
Montessori pedagogika podporuje
přirozenou dětskou zvídavost
s tím, že výchova a výuka stojí na
respektu a podpoře individuality
každého dítěte. 

Jablonecká Mateřská škola Mon-
tessori byla založená jako jedna
z prvních v České republice 1. led-
na 1997. Tehdy byla montessori po-
můckami vybavená jedna třída.
Peníze na další nebyly, a tak si je
učitelky vyráběly samy. 

Jablonecká školka se stala impul-
sem i inspirací pro vznik dalších
po celé zemi. Od začátku v jejím
čele stojí Vlasta Hillebrandová,
propagátorka Montessori vzdělá-
vání v Čechách. O kvalitě jablo-
necké školky svědčí i fakt, že je
jednou z modelových škol Mon-
tessori pedagogiky v České repub-
lice a dva roky i Fakultní školou
Technické univerzity. Po deseti le-
tech od založení školky pak vznik-
la i Základní škola Montessori,
která je součástí ZŠ 5. května.

• Poskytovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

• Celkové náklady: 
45 mil. korun

• Výše dotace: 
28,4 mil. Kč 

(EU 26,9 mil. Kč a ČR 1,6 mil. Kč)

• Realizace: 
červenec 2020–srpen 2021

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová

Studie budoucí podoby MŠ Montessori
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Dodávky vakcín se zvýšily, registrujte se
Jablonecké očkovací centrum (OC)
nyní proočkuje 500 lidí denně,
s navyšujícími se dodávkami vak-
cín bude stoupat i počet očkova-
ných osob. V červnu se očekává
až 800 lidí denně. V posledních
dnech se zrychlila rezervace ter-
mínů, a tak město vyzývá zájem-
ce o očkování, aby s rezervová-
ním termínů neváhali.

OC u přehrady běží bez problémů.
„Nyní očkujeme zhruba 500 lidí
denně, dobrá zpráva je, že jde vět-
šinou o první dávky,“ říká ředitel
Nemocnice Jablonec Vít Němeček
s tím, že jsou avizované pozvolné

nárůsty dodávek vakcín. „Tak by-
chom se brzy měli dostat na 600
dávek denně, v červnu očekáváme
až 800 dávek denně,“ doplňuje. 

Ještě nedávno bylo někdy obtížné
získat v jabloneckém centru termín
očkování. Dnes je však situace jiná.
„To se změnilo jednak v souvislosti
s tím, že doběhla vlna vysokých po-
čtů druhých dávek, jednak se navý-
šily dodávky vakcín. Každého, kdo
je zaregistrovaný, bychom měli
uspokojit do jednoho až dvou týd-
nů,“ ujišťuje zájemce o očkování
Němeček a dodává: „Paradoxně by
mohl nastat stav, že budou vakcíny,
ale nebudou přihlášení klienti.“

„Proto je třeba, aby lidé ze spuš-
těných skupin neváhali, co nejrych-
leji se registrovali a objednávali si
termíny. Ministerstvo zdravotnic-
tví počítá s tím, že bude další sku-
piny otevírat plynule, každý týden
sníží hranici o pět let,“ informuje
náměstek David Mánek.

V centru koncem dubna oče-
kávali závoz navýšený zhruba
o 700–800 dávek týdně. „Od června
pak očekáváme navýšení o dalších
20–25 %,“ říká ředitel nemocnice,
který dodává, že při navyšování
kapacity centra se zatím nebude
rozšiřovat provozní doba, ale otev-
řou se další očkovací boxy.

„Ti, kdo ještě potřebují pomoci
s registrací a posléze s rezervací
termínu k očkování, se mohou
i nadále obracet na telefonní linku,
kterou provozuje Kultura Jablo-
nec, p. o., nebo mohou přijít do re-
cepce Eurocentra osobně,“ podo-
týká Mánek. 

Telefonní číslo 774 225 529 je
k dispozici od pondělí do pátku od
9 do 15 hodin. Ve stejném čase mo-
hou zájemci navštívit recepci
Eurocentra také osobně. Další info
linka pro informace veřejnosti je
na čísle 773 336 775 v běžnou pra-
covní dobu očkovacího centra.

(jn)

1. Co je REGISTRACE?
Registrací sdělujete, že máte zájem o očkování a patříte do nějaké kate-
gorie, pro kterou je již očkování k dispozici. Její součástí je výběr očko-
vacího centra. Bez registrace není možná rezervace. Po registraci budete
čekat na PIN2 (dny až týdny).

2. Co je REZERVACE?
Rezervace je zajištění konkrétního termínu na první (a automaticky
i druhou) dávku očkování ve vybraném OC. Rezervaci lze provést až po-
té, co dostanete PIN2.

3. Kde se mohu zaregistrovat?
Registrace je možná pouze přes internet na stránce: registrace.mzcr.cz

4. Kdo mi pomůže s registrací, když to sám neumím?
Existuje několik asistenčních telefonních linek: 
národní linka 1221 (po–pá 8–19, so–ne 9–16.30),
krajská linka 800 880 066 (po–pá 8–16),
městská linka 774 225 529 (po–pá 9–15), osobně v recepci Eurocentra

5. Zaregistroval jsem se a dosud mi nepřišel žádný termín.
Po registraci přichází pouze SMS a její e-mailové potvrzení. Jakmile se
v rezervačním systému uvolní termíny, přijde SMS zpráva s PIN2, kte-
rým se společně s rodným číslem přihlásíte do rezervačního systému
www.reservatic.com/ockovani a termín na první dávku si sami vyberete.
Termín druhé dávky systém přidělí automaticky. Po rezervaci vám oba
termíny přijdou potvrzené SMS zprávou i e-mailem, pokud jste jej uved-
li. PIN2 je zasílán centrálně a prioritu mají lidé vyššího věku. 

6. Mohu se přeregistrovat na jiné očkovací místo?
Ano. Na stránce crs.uzis.cz vyberete Stav registrace, zadáte číslo pojištěn-
ce a telefonní číslo, na které vám přijde PIN ke změně – zde si můžete změ-
nit očkovací místo, jestliže ještě nemáte rezervované termíny na očkování.

7. Když přijdu do OC a počkám si, jestli nezbyde očkovací látka,
naočkují mne?
Ne. Vakcíny jsou přesně na počet klientů s rezervací.

8. Jak postupovat, pokud se nemohu dostavit na 1. dávku očkování?
V e-mailu, kterým vám byla potvrzena rezervace obou termínů, máte od-
kaz na Zrušení rezervace. Prosíme, na tomto odkazu svou rezervaci zruš-
te, termín se uvolní pro dalšího klienta. Vy se automaticky vrátíte mezi
registrované klienty a budete čekat na nový PIN2 s výzvou k rezervaci
nového termínu. 

9. Jak postupovat, pokud se nemohu dostavit na 2. dávku očkování?
Pokud ze závažných důvodů (jen nařízená karanténa, onemocnění
Covid-19 nebo jiné) potřebujete změnit termín očkování 2. dávkou, vy-
plňte elektronický formulář na www.nemjbc.cz – Očkování veřejnosti –
10. odrážka – Podrobné pokyny zde. Pak vám bude přidělen termín nový.

10. Mám 1. termín očkování, ale onemocněl jsem COVIDem.
Co mám dělat?
V tomto případě je nutné termín posunout 90 dní od počátku onemocně-
ní Covid-19. Poté již nevyžadujeme negativní test. Dále postupujte dle bo-
du č. 11. 

11. Po 1. očkování jsem onemocněl COVIDem. Mohu jít na 2. oč-
kování v daném termínu? Nebo se posouvá? A jak jej tedy zrušit?
Termín je nutné posunout 90 dní od počátku onemocnění Covid-19. Poté
již nevyžadujeme negativní test. Nevolejte na linku 1221. Vyplňte elek-
tronický formulář na www.nemjbc.cz – Očkování veřejnosti – 10. odráž-

ka – Podrobné pokyny zde. Nový termín vám bude přidělen po uplynutí
90 ti dnů formou SMS. 

12. Jak se dozvím, jakou vakcínou budu očkován?
Konkrétní očkovací látku přiděluje rezervační systém centrálně. V OC
není možný výběr ani výměna. U vstupu do očkovací haly je písemná in-
formace, kterými očkovacími látkami ten den očkujeme. V 95 % je to vak-
cína Pfizer/BioNTech, výjimečně Moderna. Obě se podávají ve dvou dáv-
kách a jsou velmi kvalitní.

13. Mohu být očkován i přes některé zdravotní obtíže?
Obecně platí, že zdravotní obtíže, při kterých není možné očkovat, jsou
uvedeny v dotazníku. V ostatních případech není nutné očkování odklá-
dat. Nejste-li si jisti, je nutné váš zdravotní stav předem projednat se
svým praktickým nebo ošetřujícím lékařem - specialistou.

14. Je OC přizpůsobeno lidem se zhoršenou pohyblivostí?
Ano. Přístup do centra i pohyb v něm jsou bezbariérové.

15. Mohou mít s sebou doprovod?
Ano, doprovod je možný.

16. Jsou v OC k dispozici vozíky pro invalidy?
Ano. Pojízdné sedačky vám v centru rádi zapůjčíme. 

17. Jsou v OC centru toalety?
Ano. Toalety pro veřejnost jsou v centru k dispozici. 

V případě, že máte jiné otázky, volejte linku 1221.

■ Nejčastější dotazy k očkování v centru Jablonec nad Nisou

Poděkování
Tuto podivnou dobu provázejí především negativní zprávy. Proto
je třeba zmínit i to. co se podaří. V našem městě jde konkrétně o pro-
voz očkovacího centra v jablonecké sportovní hale. Organizačně a tech-
nicky připravené prostředí, profesionalita zdravotníků i městských poli-
cistů, vše umocněno ochotou, vlídností a úsměvem jsou chvályhodné.
Můj názor potvrzuje i řada mých proočkovaných přátel a známých.
Provoz tohoto očkovacího centra zajišťuje zdejší nemocnice. Poděkování
patří konkrétním lidem, kteří stojí za jeho dobrou pověstí.

S pozdravem Erna Machová, 89 let

Dnes jsem absolvoval druhé kolo očkování proti COVID-19 v měst-
ské hale. Dovoluji si srdečně poděkovat Vám osobně, jako představiteli
našeho města, tak i celému vedení města, řediteli nemocnice Vítu Němeč-
kovi a všem zainteresovaným na zorganizování výše uvedeného procesu
vakcinace. Velice oceňuji perfektní organizaci a ochotu personálu, vše
zvládali bez problémů jako „profíci“. Domnívám se, že mnoho měst by
v tomto směru Jablonci závidělo. Tudíž všem velká pochvala. Děkuji
a přeji hodně štěstí. Karel Havlík, Jablonec nad Nisou

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

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

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

Jede v pracovních dnech
DOPRAVA ZDARMA
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Aprílové počasí zasáhlo do průběhu jarního
úklidu v Jablonci nad Nisou. Stále se opaku-
jící sněhové srážky a noční mrazy si vynutily
změnu již stanoveného harmonogramu úkli-
du. Oproti původnímu plánu se tak konečný
termín úklidu posune z 6. na 13. červen. 

Jarní úklid ve městě začal dle plánu na začátku
velikonočních svátků v centru a v okolí přehrady.
„Sníh a noční mrazy však zasáhly hned v úvo-
du. Sice se uklízelo dál, ale přerušovaně, a v har-
monogramu se lhůta na úklid centra protáhla
o týden, tedy do 25. dubna,“ konstatuje vedoucí
oddělení správy silnic Martin Černý s tím, že
přerušovaně, jak umožnilo počasí, se od pondě-
lí 12. dubna uklízela také oblast Bártlova Vrchu
a Novoveská. Celý harmonogram se tak kvůli
nepříznivému počasí posunul o týden, proto se
dle předpokladu bude uklízet do 13. června. 

„Než se začalo s jarním úklidem jako tako-
vým, předmetaly se ty ulice, které se v rámci
zimní údržby solily, protože inertní posyp bě-
hem nečekaných sněhových přeháněk a leh-
kých nočních mrazů plnil svůj účel. Na přízni-
vé počasí bylo třeba počkat také s mytím ulic
tlakovou vodou,“ říká Černý. 

Sněhové přeháňky přicházely zhruba do 16.
dubna. „Proto bude třeba i navýšit finance v ka-
pitole rozpočtu na zimní údržbu. Za letošní zi-
mu od listopadu 2020 do konce března 2021
jsme už utratili 22,9 mil. korun,“ říká ekono-
mický náměstek Jablonce nad Nisou Milan
Kouřil s tím, že celková částka ještě v době uzá-
věrky měsíčníku nebyla dopočítaná. Obvykle
statutární město v rozpočtu počítá na zimní
údržbu s 21 miliony korun. Za zimní údržbu
v sezóně 2019/2020 město zaplatilo 14,7 mil.
korun, o rok dříve 25,3 mil. korun. 

„Kromě rozmarů počasí ovlivňoval časový
harmonogram jarního úklidu také zdravotní
stav zaměstnanců technických služeb a opatře-
ní z doby pandemie, kvůli kterým mnoho lidí
pracuje z domova a jejich vozy tak zůstávají na
parkovištích, což nám komplikuje úklid,“ při-
pomíná Lucie Holubová z Technických služeb
Jablonec n. N. a dodává, že když teploty klesly
pod 1 °C, nebylo možné provádět tlakové mytí
ani jiné strojní čištění, protože namrzaly povr-
chy vozovek a zamrzaly rozvody techniky. 

Od centra a okolí přehrady úklid postupoval
na Bártlův Vrch a dále na Proseč, která se uklí-
zela společně se sídlištěm Šumava a Jablonec-
kými Pasekami. V květnu projdou úklidem
Rýnovice, Lukášov a Mšeno, oblast jablonecké
nemocnice a Vrchlického sadů jsou plánované
na období 24.–31. května, Vrkoslavice s horní
Dobrou vodou a Kokonínem přijdou na řadu
v červnu. Poslední termín v harmonogramu
jarního úklidu je vyhrazený pro sídliště Žižkův
Vrch a Na Vršku. „Na úklidu se podílí technické
služby a pracovníci městských veřejně prospěš-
ných prací. Jabloneckou specialitou je ruční
úklid chodníků,“ podotýká Černý. Podle jeho

slov se po dokončení jarního úklidu budou opět
instalovat zpomalovací prahy všude tam, kde
byly před zimní údržbou.

Kromě komunikací a chodníků se uklízí také
městská parkoviště. „Zvláště obyvatelům sídlišť
bych chtěl poděkovat, že dbali a dbají aktuální-
ho dopravního značení a své vozy přeparkují,
abychom mohli uklidit také sídlištní parkoviš-
tě,“ vzkazuje Jablonečanům ekonomický ná-
městek Milan Kouřil s tím, že už loni zasáhl do
jarního úklidu koronavirus a s ním spojená
opatření. 

Zimní dopravní značení instalované kvůli
zimní údržbě se vrátilo do letního režimu kro-
mě ulice Nová Pasířská. Důvodem byla velko-
plošná oprava vozovky po pokládce inženýr-
ských sítí v ulicích Havlíčkova a Vodní. Poté bude
zrušený jednosměrný provoz také v Nové Pa-
sířské.

Nově jednosměrnými jsou ulice Zelenohor-
ská na Vrkoslavicích, což je spojnice ulic Krko-
nošská a Rychnovská, a část ulice Josefa Hory
ve Mšeně. „V tomto případě se jedná pouze o le-
galizaci parkování v ulici,“ upozorňuje Černý. 

(jn)

Harmonogram jarního úklidu 2021

1. střed města
Oblast ohraničena ulicemi: Budovatelů, 5. květ-
na, Mostecká, Smetanova, Palackého, U Jeslí,
Větrná, Rýnovická
Délka trvání úklidu: 3 týdny přerušovaně
Orientační plán: 2.–25. 4.

2. okolí přehrady + Palackého
Oblast ohraničena ulicemi: Palackého od Hor-
ního náměstí po kruhový objezd ve Mšeně včet-
ně ul. A. Dvořáka, stezka pro pěší + inline drá-
ha podél přehrady I., Průběžná, Sportovní, Za
Hrází
Délka trvání úklidu: 3 týdny přerušovaně
Orientační plán: 2.–25. 4.

3. Bártlův Vrch, oblast Novoveské
Oblast ohraničena ulicemi: Pražská, 5. květ-
na, Podhorská, V Nivách, Novoveská
Délka trvání úklidu: 2 týdny přerušovaně
Orientační plán: 12.–25. 4.

4. Proseč
Oblast ohraničena ulicemi: Tovární, Liberec-
ká, Prosečská, Široká, Horní, V Pekle, Nový Svět,
Za Říčkou
Délka trvání úklidu: 2 týdny
Orientační plán: 26. 4.–9. 5.

5. Šumava, Paseky
Oblast ohraničena ulicemi: Palackého, U Pře-
hrady, Průběžná, Tichá, Lučanská, Pionýrů, Pod
Kynastem, Pod Tratí, Podhorská
Délka trvání úklidu: 2 týdny
Orientační plán: 26. 4.–9. 5.

6. Rýnovice, Lukášov
Oblast ohraničena ulicemi: Janovská, Želiv-
ského, Vyšehradská, Čs. armády, Pod Prosečí,
Pod Vodárnou
Délka trvání úklidu: 2 týdny
Orientační plán: 10.–23. 5.

7. Mšeno
Oblast ohraničena ulicemi: Riegrova, U Pře-
hrady, Mšenská, Janovská, Želivského, Harra-
chovská, Pražského povstání
Délka trvání úklidu: 2 týdny
Orientační plán: 10.–23. 5.

8. oblast nemocnice + Vrchlického sady
Oblast ohraničena ulicemi: Liberecká, Rýno-
vická, Větrná, Tovární, Harrachovská, Riegrova,
Palackého, Větrná
Délka trvání úklidu: 1 týden
Orientační plán: 24.–30. 5.

9. Vrkoslavice + Dobrá voda (horní)
Oblast ohraničena ulicemi: Kavanova, Praž-
ská, Turnovská, Krkonošská, Turistická, Ke Sta-
rému buku, Dobrá Voda
Délka trvání úklidu: 1 týden
Orientační plán: 31. 5.–6. 6.

10. Kokonín
Oblast ohraničena ulicemi: Krkonošská, Praž-
ská, Jahodová, Lyžařská, Tyršova stezka, Dale-
šická, Maršovická, Kaštanová
Délka trvání úklidu: 1 týden
Orientační plán: 31. 5.–6. 6.

11. Žižkův Vrch + Na Vršku
Oblast ohraničena ulicemi: Pražská, U Balva-
nu, Turnovská, Budovatelů, Liberecká, Plynární
Délka trvání úklidu: 1 týden
Orientační plán: 7.–13. 6.

Dubnový sníh prodloužil jarní úklid

Na bezpečnost dohlédnou vodní záchranáři
Jablonečtí radní odsouhlasili ve čtvrtek
8. dubna uzavření smlouvy s Vodní záchran-
nou službou ČČK Jablonec nad Nisou, na je-
jímž základě budou vodní záchranáři zajiš-
ťovat dozor u přehrady – na vodní hladině
i na březích. 

Svou službu začnou tříčlenné hlídky vodních
záchranářů plnit od 25. června a na stanovišti
setrvají do 5. září. V červnu a v září budou
u přehrady pouze ve vybraných dnech, o prázd-
ninách za příznivého počasí denně vždy od 8 do

20 hodin. „Město má zájem na tom, aby rekreace
u mšenské přehrady byla nejen příjemná, ale
hlavně bezpečná,“ připomíná primátor Jab-
lonce Jiří Čeřovský. 

„Město záchranářům bezúplatně zapůjčí mo-
torový člun, záchranné pásy, neopreny, radio-
stanici, resuscitační vak a další materiál,“ říká
vedoucí oddělení krizového řízení Vratislav
Pavlín. K dispozici mají také předsunuté stano-
viště pod Slunečními lázněmi. Za den služby tří
záchranářů platí město 3 600 korun.

(jn)
Foto archiv VZS Jablonec

Foto Petr Vitvar
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Město si vezme úvěr na rekonstrukci bytů
Jablonečtí zastupitelé na svém mimořád-
ném zasedání rozhodli o uzavření smlouvy
o přijetí dvacetimilionového účelového úvě-
ru od Československé obchodní banky, a. s.
Město jej využije na rekonstrukci 48 svých
bytů. Úvěr bude možné čerpat do konce roku
2022, měsíční splátka od ledna 2023 bude ne-
celých 170 tis. korun, pevná úroková sazba
na deset let činí 1,62 % p. a.

„Město chce zrekonstruovat 48 vlastních bytů.
Předpokládaná hodnota na opravu jedné bytové
jednotky je cca 50-900 tis. korun. K provedení
oprav chceme využít hlavně drobné místní živ-
nostníky, proto je pro jednotlivá výběrová řízení
navržena forma uzavřené výzvy odeslané mini-
málně třem dodavatelům,“ říká ekonomický
náměstek Milan Kouřil a dodává: „K financová-
ní oprav bytů chceme využít současnou situaci,
kdy jsou levné úvěry a dá se předpokládat, že
příjmy z nájmů pokryjí splátky úvěru.“

Město zvolilo variantu účelového úvěru s fi-
xací úrokové sazby. „Využití aktuálních levných
dlouhodobých zdrojů s fixním úrokem na ob-
novu majetku umožní držet finanční likviditu
města na potřebné úrovni a urychlí proces ob-
novy a užívání tohoto majetku,“ konstatuje
Kouřil s tím, že oživení ekonomiky se podle
předpokladu ČNB vrátí k pomalému zvyšování
sazeb ve třetím kvartálu 2021. „Je tedy ideální
období pro fixování úroků. Když sazby začnou
růst, fixace vynahradí dočasně vyšší náklady
z rozdílu mezi pohyblivou úrokovou sazbou,“
připomíná jablonecký ekonomický náměstek.

K porovnání a volbě nejvýhodnější varianty
poptalo město nabídky od Komerční banky, a. s.,
Československé obchodní banky, a. s., a České
spořitelny, a. s., a požadovalo úvěr ve výši
20 mil Kč na financování 48 bytových jednotek
s možností čerpání do prosince roku 2022 a de-
setiletou dobou splácení od ledna 2023 v pravi-
delných měsíčních splátkách.

V následující tabulce je uvedeno srovnání 
bankovních nabídek

KB ČSOB ČS

Výše 
splátky 166 670 Kč 166 700 Kč 166 667 Kč

Pohyblivá 
úroková sazba 3M PRIBOR 1M PRIBOR 1M PRIBOR

(0,36 % p. a.) (0,31 % p. a.) (0,31 % p. a.)
+ 0,15 % p. a. + 0,2 % p. a. + 0,19 % p. a.

Pevná úroková 
sazba 1,98 % p. a. 1,62 % p. a. 1,84 % p. a.

Z předložených nabídek vyšla ta od Česko-
slovenské obchodní banky, a. s., jako nej-
ekonomičtější. „Dále ČSOB nabídla kromě po-
skytnutí úvěru, jeho správu a rezervaci zdrojů
bez poplatku. Úvěr nebude zajištěn žádnými
zajišťovacími prostředky,“ připomíná vedoucí
odboru ekonomie Kateřina Tuláčková s tím, že
banka garantuje uvedenou fixní sazbu na celou
dobu splácení, to je do 31. 12. 2032.

Byty ve vlastnictví města
• celkový počet bytů ve vlastnictví města k 6. 4.

2021 je 799, obsazených je 689
• k opravě s využitím úvěru je navrženo 48 bytů
• nyní se k obsazení nabízí devět bytů v do-

mech zvláštního určení a dva jsou připravo-
vané do výběrového řízení

• v současnosti město opravuje 10 bytů 

Oddělení správy bytových objektů opravilo
v minulém roce byty, v nichž byl stanovený ná-
jem ve výši 120 Kč/m2/měsíc. Jednalo se o byty
o velikosti 0+1, 1+1, 1+2 a jeden velký byt 1+4,
které jsou v ulicích Opletalova, P. Bezruče, Lí-
pová, Na Úbočí, Lidická a Dlouhá. „Zájem o na-
bízené byty byl velký, některé zájemce však od-
radila např. špatná možnost parkování, absence
výtahu, stav společných prostor apod. I přesto
jsou všechny zrekonstruované byty obsazené,“
připomíná náměstek Kouřil. (jn)

Areál Brandl se zbourá včetně komína
Jablonecká energetická (JE) připravuje kom-
pletní vyklizení teplárenského areálu na
Brandlu v Jablonci nad Nisou. Bourat se le-
tos mají všechny budovy včetně symbolické-
ho komínu. Veškeré náklady na demolici
uhradí Jablonecká energetická, včetně eko-
logické likvidace odpadů by neměly překro-
čit 1,5 milionu korun. 

Městská teplárenská společnost během posled-
ních šesti let zmodernizovala systémy i techno-
logie, zefektivnila procesy a zeštíhlela také co
do počtu zaměstnanců. „Jablonecká energetic-
ká funguje na nových technologiích, teplo do-
dáváme z blokových kotelen a tak velký areál,
navíc vybudovaný pro vytápění párou, nepotře-
bujeme. Udržovat ho v provozu by stálo nemalé
peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec
nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ vy-
světluje ředitel společnosti Boris Pospíšil. 

Bourat se bude i komín
K zemi půjde také komín, který patří k nejvyš-
ším v kraji. I když je nevyužívaný, jeho údržba
stojí statisíce korun ročně. „Původně jsme uva-
žovali, že bychom mohli komín využívat jako
lezeckou stěnu,“ říká Petr Roubíček ze sousední
lezecké arény Makak, „bohužel by se to v žád-
ném případě ekonomicky nevyplatilo. Byl by to
obrovsky ztrátový projekt a v budoucnu neudr-
žitelný, jakkoli by to bylo atraktivní. Museli
jsme nakonec nabídku Jablonecké energetické
s díky odmítnout,“ dodává Roubíček. 

Areál Brandl patří Jablonecké energetické,
která je ve 100% vlastnictví města Jablonec nad
Nisou. Společnost v březnu zažádala o demolič-
ní výměr a do doby, než bude povolení vyříze-
no, probíhají přípravné práce.

„Předpokládáme, že k demolici dojde postup-
ně během letošního roku. Náklady by neměly

přesáhnout 1,5 milionů korun,“ konstatuje
Boris Pospíšil a dodává, že náklady na likvidaci
kompletně uhradí JE.

Jablonec získá průmyslovou zónu
O budoucím uvolnění Brandlu se na radnici
i v teplárně hovořilo už při zahájení první eta-
py revitalizace soustavy centrálního zásobová-
ní teplem (CZT) v roce 2015. Bylo jasné, že tak
velký areál už nebude Jablonecká energetická
potřebovat. 

Během revitalizace v letech 2015–16 JE vybu-
dovala po městě lokální blokové kotelny, z nichž
rozvádí teplo do více jak čtyř tisíců domácnos-
tí, organizací a firem. K odstavení velké výtop-

ny na Brandlu došlo v listopadu 2016. V roce
2017 se diskutovalo o možnosti vybudovat na
Brandlu sběrný dvůr a místo pro likvidaci od-
padů. Nakonec vedení města po dohodě se spo-
lečností SKS od záměru ustoupilo.

Během léta 2020 opustili areál na Brandlu
technici a dispečeři, kteří mají nyní zázemí ve
výrazně menších prostorách bývalého výmění-
ku ve Vysoké ulici. V září se odstěhovala i ad-
ministrativa a vedení Jablonecké energetické
do nového sídla společnosti v ulici U Rybníka. 

Zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu
Jablonec nad Nisou získá průmyslovou zónu
pro další rozvoj.

(mh)

Foto archiv MMJN

Foto archiv Jablonecká energetická
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Plán na obnovu a opravy majetku města
je na stole – není na co čekat

Strategie se samozřejmě nemá tvořit jen od
úřednického stolu, základním vodítkem má být
vůle občanů Jablonce. Ptali jsme se tedy v prů-
zkumu provedeném na reprezentativním vzor-
ku 410 jabloneckých obyvatel. Nechali jsme je
oznámkovat úroveň jejich spokojenosti s aspek-
ty života v Jablonci nad Nisou. Na otázku, co
konkrétně se jim na životě v Jablonci nelíbí, od-
povědělo nejvíc respondentů, že je to zanedba-
nost města, chátrající budovy, stav vozovek
a chodníků. A jaké oblasti bychom tedy podle
průzkumu měli v následujících letech před-
nostně podporovat? „Zvítězilo“ parkování, stav
vozovek a stav chodníků. Do „top čtyřky“ prio-
rit se dokázala vklínit jen na 3. místě bezpeč-
nost ve městě, která jediná přímo nesouvisí
s obnovou majetku.

Prioritou jsou komunikace
Řečeno s klasikem: úkol zní tedy jasně. Koneč-
ně, fotografie zanedbaných komunikací a ob-
jektů, které vidíte, dokumentují jen zlomek
z celkového stavu, který všichni známe. 

Všechno ale začíná a končí financemi. Jab-
lonec má každý rok ve svém rozpočtu po odeč-
tení nákladů na provoz města k dispozici zhru-
ba 300 milionů korun, z nichž 225 milionů
korun jde podle priorit na investice a výstavbu.
Tento objem investic rozhodně potřebujeme
udržet a dále navyšovat, tím spíše, že máme
před sebou zásadní projekty typu terminál
a další. Dostaneme se tím prakticky na hranu
kapacity lidí, kteří investice ve městě procesně
řeší. 

Na obnovu a údržbu majetku města pak zbý-
vá ročně zhruba 75 milionů korun a pokud stav
majetku města chceme dovést do optimálního
stavu, spočítali jsme, že současnou roční částku
je třeba navýšit na dvojnásobných 150 milionů
korun.

Protože mluvíme o komunikacích jako o hlav-
ní prioritě, podívejme se podrobněji na čísla:
z celkových 164 km komunikací patřících měs-
tu Jablonec je celých 45 km ve dvou nejhorších
kategoriích na pětistupňové škále, tedy v kate-
goriích „nevyhovující“ a „havarijní“. Abychom
je vrátili alespoň do 3. kategorie – „vyhovující“,
potřebujeme zvednout výdaje z 20 milionů na
40 milionů korun ročně. U mostů je ideální stav
10 milionů korun ročně. 

K dosažení ideálního stavu je tedy potřeba
vkládat jen do oprav a obnovy komunikací
a mostů 50 milionů korun ročně namísto dosa-

vadních zhruba 25 milionů. Z nich se opravují
akutní škody na komunikacích, např. výtluky
po zimě apod. Teprve z toho, co zbyde, se fi-
nancují velkoplošné opravy, na kterých nám
záleží nejvíc a které ale také dokážou „spoly-
kat“ ročně mnoho milionů. Proto velkoplošné
opravy důsledně koordinujeme se síťaři, aby-
chom předcházeli excesům, kdy je nově polo-
žený povrch komunikace za několik týdnů či
měsíců znehodnocen rozkopáním kvůli hava-
rijnímu stavu sítí vedoucích pod ním.

Komunikace jsou sice podstatnou, ale zdale-
ka ne jedinou položkou ve struktuře majetku
města. Existuje i jasná představa, o kolik by-
chom mohli u jednotlivých skupin majetku
každoročně vyčlenit více na opravy, pokud se
nám podaří zmiňované navýšení na 150 milio-
nů korun ročně.

Nechceme si půjčovat na opravy
Stav majetku města odpovídá dosavadním mož-
nostem a strategii předchozích vedení, která

dávala prioritu snižování zadluženosti města.
Tiše nám tak léta narůstal vnitřní dluh na ma-
jetku. Je třeba zdůraznit, že na opravy a údržbu
si nechceme půjčovat. Úvěr je odpovědné si brát
jen na investice. U těch se předpokládá určitá
míra návratnosti ve formě úspor nebo výnosů
(např. u nového veřejného osvětlení dosáhne-
me úspory energií, u oprav bytů inkasujeme
nájemné). Tady má smysl využívat možnosti fi-
nancování z cizích zdrojů – modernizační fond
EU, investiční úvěry. Komunikace a mosty si ale
na sebe nevydělají, proto jejich údržba a opravy
jsou pro nás čistým nákladem.

Plán, jak zařadit vyšší rychlost obnovy
Dobrá zpráva je, že v roce 2020 jsme definitiv-
ně splatili velký investiční úvěr a město má tak
v rozpočtu pro každý rok k dispozici navíc
zhruba 20 milionů. S touto částkou také počítá-
me v připravovaném návrhu na zřízení fondu
obnovy a údržby majetku. V něm bychom změ-
nou rozpočtových priorit a narovnáním daně
z nemovitosti mohli ročně disponovat 150 milio-
ny korun neboli částkou 1,5 miliardy korun bě-
hem 10 let. Vznik fondu tedy chápejme jako
systematický krok, který nám umožní zdvojná-
sobit tempo oprav. Tím bychom u pozemních
komunikací, školských, bytových, sportovních
a kulturních objektů, veřejného osvětlení apod.
dosáhli v průběhu příštích 10 let stavu, jaký si
všichni přejeme. Věřím, že se nám podaří na
tomto plánu nalézt shodu a Jablonec se začne
před našima očima výrazně rychleji měnit
k lepšímu. Milan Kouřil

náměstek primátora pro ekonomiku

V těchto dnech finišuje příprava strategického a akčního plánu města Jablonec nad Nisou na období příštích deseti let.
Je to zásadní dokument, který – zjednodušeně řečeno – podrobně popisuje, kam jsme se za poslední léta posunuli ve všech
aspektech života města a jaké zvolíme pro dalších deset let priority rozvoje. 

Most Podhorská

Propustek Zelené údolí (2016) Propustek Zelené údolí (2017)

Propustek a koryto potoka ul. Vyšehradská (původní stav) Po rekonstrukci v roce 2019
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Severočeská vodárenská společnost (SVS)
plánuje v jabloneckém okrese tuto stavební
sezonu jedenáct staveb v celkovém objemu
152,81 mil. korun bez DPH. Dvě z nich jsou
v centru Jablonce nad Nisou. 

Rekonstrukce nevyhovujícího úseku 
kanalizace v ul. Rychnovská 
V ulici Rychnovská vymění SVS 331 metrů ne-
vyhovující kanalizace. Stavba probíhá v koordi-

naci s projektem Kokonín, odstranění kanali-
začních výustí a s investicí KSS LK, která plá-
nuje provést kompletní obnovu komunikace.
Stavba by měla trvat maximálně rok, tedy do
1. 4. 2022.

Rekonstrukce v kokonínské ulici Rychnovská
se týká jednotné kanalizace. Kamerová prohlíd-
ka prokázala celkově špatný technický stav sto-
ky včetně nevyhovujících revizních šachet.
Nová kanalizační stoka bude pod asfaltovou ko-
munikací. Stavba bude probíhat po úsecích
a její součástí je přepojení všech stávajících ka-
nalizačních přípojek. 

V ulicích Liberecká a Gen. Mrázka 
začala 2. etapa rekonstrukce vodovodu
a kanalizace
SVS vymění dožilý poruchový vodovod a po-
praskanou kanalizaci v jabloneckých ulicích
Liberecká a Gen. Mrázka. Stavbu koordinuje
s městem, které je investorem výstavby dešťové
kanalizace, a s rekonstrukcí plynovodu. Hotovo
má být do 30. října 2021.

V ulici Generála Mrázka je litinový vodovod-
ní řad z roku 1922. Potrubí je dožilé a narůstá
počet jeho poruch. Ještě starší litinový vodo-
vodní řad, a to z roku 1980, je v ulici Liberecká.

I tam je potrubí poruchové. Stoka kanalizace
v ulici Gen. Mrázka je staticky narušená, chybí
části potrubí, spoje jsou netěsné, dochází k ná-
toku balastních vod, tvoří se kaverny. 

„Proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu
v celkové délce 295,5 metru a kanalizace v dél-
ce 198 metrů,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme
a dodává: „Součástí rekonstrukce bude i přepo-
jení všech existujících kanalizačních přípojek
z přilehlých nemovitostí, stávající uliční vpusti
a dešťové svody budou napojené do nové dešťo-
vé kanalizace.“ 

V obou ulicích budou vyměněné vodovodní
řady a napojení na vodovodní řady do ulic Li-
pová, Průmyslová, Opletalova, Komenského,
Jugoslávská a Máchova. Součástí jejich rekon-
strukce, která povede v trase současného řadu,
bude i přepojení všech přípojek z přilehlých
nemovitostí, osazený bude jeden nový podzem-
ní hydrant pro odkalení a odvzdušnění řadu.
Dosavadní hydranty budou zrušené. 

Rekonstruované vodovodní řady budou při
rekonstrukci odstavené a zásobování okolních
nemovitostí pitnou vodou bude zajištěné provi-
zorním povrchovým vodovodem. 

Informace o důležitých uzavírkách hledejte na:
http://mapa.dopravniinfo.cz (jh)

SVS realizuje dvě velké stavby v centru

Ulice Na Úbočí bude bezpečnější 
V ulici Na Úbočí se kompletně změní do-
pravní značení a systém parkování. Upra-
vovat se bude po úsecích, hotovo bude nej-
později do června a město za vše zaplatí
zhruba 600 tis. Kč.

Změna spočívá v úpravě vodorovného a svislé-
ho dopravního značení, výstavbě zpomalovací-
ho prahu ve vjezdu od ulice Pod Vodárnou
a v drobných úpravách a opravách stávající ko-
munikace. „Ulice Na Úbočí je už léta proble-
matická. Jablonečané, kteří zde žijí, si dlouho-
době stěžují na špatné parkování na tradičních
setkáních s občany. V květnu se konečně do-
čkají řešení,“ konstatuje ekonomický náměstek
Milan Kouřil s tím, že auta zde parkují, jak se

dá i tam, kde se nesmí nebo je to nebezpečné.
„Úprava parkovací místa zlegalizuje, stání bu-
dou dle norem, aniž by se zmenšil počet vozů,
které zde budou moci zaparkovat,“ dodává ná-
městek. 

Dle plánované dopravní úpravy bude ulice
vedená jako jednopruhová obousměrná komu-
nikace s výhybnými místy. Normovaných par-
kovacích stání bude 173 a sedm obecných míst
pro handicapované občany, zachovaná budou
stávající vyhrazená stání. „Dopravními značka-
mi tu vznikne obytná zóna, takže po celé délce
ulice bude povolená dvacetikilometrová rych-
lost. Jsme přesvědčení, že doprava tak zde bude
bezpečnější a plynulejší,“ doplňuje vedoucí od-
dělení správy komunikací Martin Černý. (jn)

Částečně samoobslužný nákup 
jednotlivých jízdenek cestujícími

Počátkem května bude spuštěn ve zkušeb-
ním režimu částečně samoobslužní nákup
jednotlivých jízdenek cestujícími z nového
odbavovacího zařízení.

Nákup se týká jednotlivých jízdenek základ-
ních nebo zlevněných s následnou platbou ban-
kovní kartou nebo kartou OPUSCARD. 

Postup při nákupu jízdenky:
1) Volba druhu jízdného – základní nebo zlev-
něné dotykem na příslušný piktogram.
2) Volba typu platby – bankovní kartou nebo
OPUSCARD.

Po provedení volby platby jízdného se na zaří-
zení zobrazí pokyny k přiložení karty dle typu
zvolené platby s informací o celkové sumě, která
bude z karty stržena. Po provedené transakci bu-
de cestujícímu vydán doklad o úhradě jízdného.

Platba bankovní kartou: 

Platba OPUSCARD:

Bezplatná výměna OPUSCARD 
do konce května

Děkujeme všem cestujícím, kteří si již pro-
vedli bezplatnou výměnu starších anonym-
ních karet OPUSCARD.

Od zahájení výměny 4. 3. 2021 do 25. 4. 2021
navštívilo předprodej společnosti Umbrella
v Eurocentru téměř tisíc zákazníků, kterým byl
na počkání přehrán zůstatek finančních pro-
středků na novou kartu.

Bezplatná výměna starších anonymních ka-
ret OPUSCARD, s kterými se nelze při platbě
jednotlivého jízdného po instalaci nového od-
bavovacího zařízení u řidiče odbavit (zaplatit
jízdné z elektronické peněženky), bude pokra-
čovat až do konce května.

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

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

Cestujícím se za způsobené komplikace
omlouváme a děkujeme za spolupráci. (lw)

■ Informace z Jablonecké dopravní

V ulici Na Úbočí se změní dopravní značení a systém
parkování. Foto Jiří Endler
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Více než rok zasahuje globální pandemie do
téměř všech sfér života. Škola a práce se pro-
lnuly s domovem, často bez jasné hranice,
děti i dospělí jsou tváří v tvář obrazovce
a ne učiteli, spolužákům či kolegům. Místo
běžných vztahů panují virtuální pseudo-
kontakty. Na mobilech, počítačích a jiné tech-
nice jsou dnes lidé závislí daleko více než
před pandemií. 

Jakub Kabíček z týmu Advaita, z. ú., říká, že
mobil dnes člověk vezme do ruky průměrně
150× za den. Často impulzivně, bez významné-
ho důvodu. I hazardní hry, včetně kurzového
sázení, se přesunuly na internet a jsou stále při
ruce. A tak jsme právě Jakubu Kabíčkovi polo-
žili v souvislosti s pandemií několik otázek. 

Co na to naše duševní zdraví?
Výzkum týmu okolo Petra Winklera z Národního
ústavu pro duševní zdraví ukazuje, že se u nás od
loňska ztrojnásobil počet lidí s depresí a třikrát
vyšší je i riziko sebevraždy. Dvakrát tolik je lidí
s úzkostnými poruchami. Více lidí se opíjí a ros-
te počet patologických hráčů. To je alarmující!

K tomu všemu nás přivedla pandemie, nou-
zový stav a lockdown?
Pokud se dostaneme do nesnází, zpravidla volí-
me tři strategie. Snažíme se nesnáz vyřešit, ig-
norujeme ji, anebo se od ní snažíme uniknout.
Strategii volíme dle našich zkušeností – je možné,
že nám některá z nich v minulosti fungovala.
Současná situace staví naše zkušenosti doslova
na hlavu. Víc než kdy předtím, čelíme nejistotě,
bezmoci, strachu, smutku, vzteku, nudě a dal-
ším emocím. Pocity nelze vyřešit, jejich ignoro-
vání nefunguje dlouhodobě. Zato úniků je ne-
bývale mnoho: sociální sítě, jídlo, miliony
zpráv, nepřeberné množstvím seriálů a filmů,
alkohol a jiné drogy, počítačové hry a další
možnosti. A právě z úniku se může stát závis-
lost. Tu nezměříte podle počtu vypitých paná-
ků, ale podle toho, co vám vezme. Peníze, zdra-
ví, práci, vztahy a nakonec i život. 

Co s tím dělat?
Pokud máte dojem, že u vás či blízkých překra-
čuje závislé chování únosnou mez, může se
otestovat. Pro to lze využít např. online poradnu
Kliniky adiktologiena https://poradna.adiktolo-

gie.cz), nebo v případě pití alkoholu aplikaci na
adrese http://www.nudz-snasa.cz/. Pokud pre-
ferujete osobní kontakt nebo jste pomocí uve-
dených testů zjistili, že vaše chování je rizikové,
můžete využít některou z poraden Advaity – viz
web poradny.advaitaliberec.cz. Zúčastnit se
můžete i našich webinářů z cyklu Děti a inter-
net. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktní údaje najdete na webové adrese
www.advaitaliberec.cz. Další informace na
tel. 482 750 607. (red)

Ředitelkou OHK je Iva Linderová
Oskar Mužíček rezignoval na funkci ředite-
le Okresní hospodářské komory v Jablonci
nad Nisou. Na jeho postu ho nahradila Iva
Linderová.

Mužíček opustil post po 17 letech a 6 měsících
práce a podle svých slov plánuje začít další etapu
života. „Pracoval jsem více jak 30 let v LIAZu
a 17 let na OHK. Všechny pozice byly zajímavé,
náročné i poučné. Nelituji žádných kroků, kte-
ré jsem udělal. Práce v Hospodářské komoře
byla jiná než ve výrobě, poznal jsem mnoho fi-
rem a seznámil jsem se s obrovským množ-
stvím lidí, většinou v manažerských pozicích.
Zde jsem poznal problematiku podnikatelů
a živnostníků, legislativní podmínky podniká-
ní, světovou konkurenci i přístup státu k řešení
problémů. Když se ohlédnu za dobou strávenou
v komoře, povedlo se zorganizovat velké množ-
ství vynikajících akcí, zrealizovat několik vý-

borných projektů a potěšilo nás, že tyto aktivity
byly oceněny, někdy děkovným dopisem, ně-
kdy cenou v soutěži a někdy medailí,“ sdělil bý-
valý ředitel OHK Mužíček. 

Své poznatky předal kolegyni, která bude po-
kračovat v práci ředitelky OHK v Jablonci n. N.,
kde dosud byla místopředsedkyní představen-

stva. Iva Linderová pochází z Karlových Varů
a již více než 30 let žije v Jablonci nad Nisou. Po
absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze
několik let pracovala v LIAZ, a. s., prodávala
nákladní vozy do německy mluvících zemí
a Maďarska. Po druhé mateřské dovolené na-
stoupila jako euromanažerka na Městském
úřadě v Jablonci nad Nisou, krátce byla také ta-
jemnicí Euroregionu Nisa. Posledních 15 let se
zabývala jako OSVČ projektovým poraden-
stvím. Pro různé subjekty, zejména z komunální
sféry, vykonávala poradenství při přípravě a re-
alizaci projektů, financovaných z prostředků
EU, především z programů na podporu přes-
hraniční spolupráce. Má státní zkoušku z něm-
činy, domluví se také anglicky a rusky. „Zku-
šenosti ze svých dosavadních aktivit bych teď
ráda využila při práci pro Hospodářskou komo-
ru,“ říká nová ředitelka OHK v Jablonci nad Ni-
sou Iva Linderová. (end)

Foto archiv OHK Jablonec nad Nisou

Jedním z hlavních bodů dubnového jednání
jabloneckého zastupitelstva byl prodej ide-
álních spoluvlastnických podílů téměř třem
stovkám družstevníků v bytových domech
na Horní Proseči. Město tak definitivně uza-
vřelo dlouhá jednání s Bytovým družstvem
Horní Proseč, kde dalo přednost dohodě ve
prospěch jednotlivých družstevníků před ře-
šením prostřednictvím případného soudní-
ho sporu. 

Jablonec nad Nisou je tak jedním z měst, kde se
podařilo nalézt smírné řešení problému, který
na řadě míst republiky vznikl již v 90. letech
minulého století. V té době také Jablonec nad
Nisou chtěl oživit výstavbu bytů a využil proto
bezúplatný převod pozemků od Pozemkového
fondu ČR ke vzniku obytného souboru na Hor-
ní Proseči. „Výstavba necelých tří stovek bytů
v několika etapách realizovalo společně město
a bytové družstvo včetně společného financová-
ní a s využitím státní dotace. Právě podmínky
dotace určovaly povinnost, aby město vlastnilo
po dobu dvaceti let 51% podíl na všech nově
vzniklých nemovitostech. Předpokládalo se, že
po skončení této doby získají byty družstevníci,

kteří v nich žijí a prostřednictvím družstva
uhradili také značnou část nákladů výstavby,“
říká primátor Jiří Čeřovský.

Schválení převodu podílů města na bytech
jednotlivým družstevníkům je závěrem poměr-
ně složitého několikaletého procesu, kdy město
plní své závazky ze smlouvy o společném po-
stupu a dohody o narovnání uzavřené v roce
2021 s Bytovým družstvem Horní Proseč. „Cí-
lem tohoto procesu bylo převést družstevníkům
podíl družstva i města za co nejvýhodnějších
podmínek a za cenu určenou nezávislými audi-
tory,“ vysvětluje Čeřovský.

Převod podílů města nebyl z hlediska platné
legislativy jednoznačnou a jednoduchou záleži-
tostí, neboť město je při majetkoprávních ope-
racích vázáno povinností převádět nemovitosti
za ceny v místě a čase obvyklé, tedy pokud ne-
ní řádně odůvodněn zájem města na jiném po-
stupu. Město vedla snaha naplnit očekávání
družstevníků, dořešit celou věc a jednotlivé po-
díly družstevníkům převedlo za ceny mezi
40,5–111 tisíci Kč na bytovou jednotku. „Zde zo-
hlednilo zejména fakt, že se družstvo prostřed-
nictvím svých členů značnou měrou podílelo
na financování výstavby a po celou dobu hradi-

lo údržbu objektů,“ připomíná primátor Čeřov-
ský. 

„Družstevníci dle rozhodnutí města mohou
odkoupit spoluvlastnické podíly na bytech a po-
zemcích až do konce roku 2025, jelikož někteří
nemají dosud splacené úvěry za koupi podílu
od družstva,“ konstatuje Libuše Pavízová, ve-
doucí oddělení majetkoprávního jabloneckého
magistrátu. 

Město při tomto náročném majetkoprávním
vypořádání upřednostnilo dohodu s družstvem
a smírné řešení ve prospěch svých občanů před
možnými spory, které se ve věci obdobných vy-
pořádání objevily v jiných českých městech.
Jeho postup je v souladu s metodickými dopo-
ručeními ministerstva a připravovala jej reno-
movaná advokátní kancelář se specializací na
územní samosprávu. „Výhodou pro družstevní-
ky je navíc fakt, že zaplacené prostředky zůsta-
nou na Horní Proseči: v rozpočtu města bude
vytvořena pro tuto lokalitu kapitola, z níž se
pak budou čerpat finance na projekty týkající
se území obytného souboru, jako jsou opravy
chodníků a komunikací, hřišť apod.,“ uzavírá
primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský. 

(jn)

■ Lockdown, covid a závislosti

Byty na Horní Proseči se převedou na družstevníky

Foto archiv Advaita
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Květnový svoz bioodpadu
Květnový svoz bioodpadu se uskuteční v so-
botu 15. května 2021. Velkoobjemové kontej-
nery budou přistaveny na 10 místech dle níže
uvedeného rozpisu. 

Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. 

Nebude zde možné odložit bioodpad živočiš-
ného původu. Prosíme občany, kteří přivezou
větve, aby se snažili minimalizovat jejich ob-
jem. 

Dále upozorňujeme, že je zakázáno odkládat
odpad vedle kontejnerů. V platnosti zůstává
možnost odložení neomezeného množství bio-
odpadu na sběrných dvorech (Proseč, Dale-
šická, Belgická, Želivského) pro občany města
zdarma. Další svozy bioodpadu proběhnou
5. a 26. června 2021. (bš)

Svoz bioodpadu 15. 5. 2021
Zemědělská × Na Stráni 9.00–11.20
U Rybníka (před č. 5) 9.30–12.00
Arbesova × Sněhová 10.00–12.40
Růžová (u kontejnerů) 10.30–13.20
Turistická × Severní 11.00–14.00
Panenská × Družstevní 11.40–14.25
Brigádnická × Průběžná 12.20–14.50
Korejská × Opletalova 13.00–15.15
Střelecká × Hvězdná 13.40–15.40
Oblouková × Revoluční 14.20–16.00

Projekty „Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci
nad Nisou“ a „Kompostéry pro občany města Jablonec nad
Nisou“ byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Foto archiv MMJN

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 29. května proběhne již tradiční
svoz nebezpečného odpadu. Sběr bude pro-
vádět pojízdná sběrna, která bude přistave-
na podle časového rozpisu v různých lokali-
tách města. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade vel-
ký důraz na bezpečné nakládání při manipula-
ci a následné přepravě, již současně nebude za-
jišťován sběr a svoz použitého elektrozařízení,
svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto vy-
sloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech ve Smetanově, v Dalešické a v Bel-
gické ul.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, tzn. z domácností, nebude
přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bude
vyžadována identifikace jednotlivých druhů od-
padu. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o od-
pad z domácností, předpokládá se originální
obal výrobce, podle kterého může být odpad
jasně identifikován. Bez označení není svozová
firma oprávněna nebezpečný odpad v rámci
ambulantního svozu převzít (s výjimkou moto-
rového oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců,
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motoro-
vé oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), ole-
jové filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě
výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijí-
mány odpady stavebního charakteru – eternit,

azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu! (bš)

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na separ
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul. Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské zbrojnice

Město uspělo v soutěži Zelená informacím 
Statutární město Jablonec nad Nisou se umís-
tilo mezi prvními 30 městy v ČR v devátém
ročníku soutěže Zelená informacím. Tu spolu-
pořádá CI2, o. p. s., Centrum pro otázky ži-
votního prostředí Univerzity Karlovy v Pra-
ze a Agentura Koniklec, o. p. s. 

Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí
České republiky a CENIA, české informační
agentury životního prostředí. 

Hodnotiteli jsou odborníci na zveřejňování
zpráv o stavu životního prostředí z veřejného,
akademického i soukromého sektoru. Smyslem

soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životní-
ho prostředí na oficiálních internetových strán-
kách měst České republiky. 

„Cílem je motivovat města k uživatelsky přá-
telskému elektronickému publikování údajů
o životním prostředí s využitím originálních fo-
rem a vhodných indikátorů,“ říká Miroslav
Lupač, ředitel Agentury Koniklec, o. p. s.

Města, která se umístí na 1. až 15. místě, zís-
kají symbolické ocenění z rukou organizátorů.
Cenou pro vítěze je roční bezplatný monitoring
polétavého prachu a oxidu dusičitého, oxidu si-
řičitého a přízemního ozonu od firmy Agdata
(https://agdatacity.cz). 

Konečné pořadí měst bylo představené při
online setkání na Dni Země 22. dubna 2021.
V době uzávěrky květnovéhgo čísla JM nebyl
znám výsledek. 

Umístění jednotlivých měst můžete nalézt na
webových stránkách soutěže www.zelenainfor-
macim.cz.

(jn)

Ilustrační foto Jiří Endler

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 roky)
s nástupem 1. 6. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. května 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 způ-
sobilosti výhodou; organizační, komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůr-
čí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stre-
su; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jablo-
nec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města. Zejmé-
na jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochra-
ny dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon
o sociálně-právní ochraně dětí, občanský záko-
ník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a je-
jich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví
při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenská činnost, spolupráce se soudy, or-
gány činnými v trestním řízení, ústavními zaří-
zeními, školami, neziskovými organizacemi
a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD
podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s ná-
stupem 1. 6. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. května 2021 do 11 hodin.

Pracovník odboru 
kancelář tajemníka

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovníka odboru kancelář tajemníka
(oddělení vnitřní správy - řidič), 4. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: min. střední
vzdělání s výučním listem (technické zaměře-
ní výhodou); řidičský průkaz skupiny B a vý-
borné řidičské schopnosti; zkušenosti s říze-
ním motorových vozidel po dobu minimálně
10 let; schopnost zajišťovat drobnou údržbu
vozidel autoparku; zodpovědný přístup ke
správě vozidel a zacházení s nimi; dobré ko-
munikativní schopnosti a dobré vystupování;
pečlivost, samostatnost, spolehlivost, loajalitu,
mlčenlivost, improvizační schopnost, ochotu
přijmout a schopnost řešit více úkolů, časová
flexibilita (so–ne, svátky); základní znalosti
obsluhy PC a elektronické navigace; orientační
znalosti ve větších městech (Praha, Brno, atd.)
výhodou.

Popis vykonávané práce: Zabezpečování
služebních jízd pro pracovníky MMJN, vedení
města a případně i městských organizací, pro-
vádění drobné svépomocné údržby svěřeného
vozidla vč. svěřených referentských vozidel, ve-
dení evidence výměny provozních kapalin, ter-
mínů technických kontrol, zajištění přezouvání
obutí služebních vozidel, drobné úkony svépo-
mocné údržby objektu garáží a odklízení sněhu
u tohoto objektu.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s ná-
stupem 1. 9. 2021, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 14. května 2021 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Komunikace s úřady snadno a rychle
Většina z nás má spojené vyřizování úřed-
ních záležitostí s čekáním ve frontách s po-
řadovým číslem v ruce. V posledních letech
ovšem prodělala sekce eGovermentu v Česku
velký pokrok a stále více úřadů a institucí se
přiklání k variantě nabídnout občanům co
nejvíce služeb elektronickou cestou, aby kvů-
li zpracování banálního formuláře nemuse-
li trávit svůj čas sezením v čekárnách. 

Co vše dnes můžete vyřídit pomocí internetu
z domova bez osobní návštěvy úřední přepáž-
ky? Jaké další výhody přináší komunikace
s úřady online? To vše a mnohem více si může-
te přečíst v následujícím článku.

Abyste mohli zahájit svou online komunikaci
s úřady, stačí vám jediné – vlastnit datovou
schránku. V případě právnických osob je tato
povinnost uložená zákonem, ale u běžných ob-
čanů (fyzických osob) není zřízení datovky také
žádný problém. Postačí vám jedna návštěva na
libovolném kontaktním místě veřejné správy
Czech POINT, nejčastěji na poště nebo obec-
ním úřadu. Zde vše vyřídíte jenom s klasickým
občanským průkazem, žádné další dokumenty
s sebou nepotřebujete. Na počkání a bezplatně
vám obsluha přepážky založí datovou schrán-
ku, a tím je celý proces hotový. Pokud vlastníte
aktivovaný elektronický občanský průkaz nebo
jiný způsob k prokázání elektronické identity,
můžete si datovou schránku snadno založit
i v Portálu občana a nemusíte chodit na Czech
POINT. Provoz datové schránky vás nestojí žád-

né poplatky a získáte spoustu výhod, mimo jiné
jsou to právě přihlašovací údaje, které potom
uplatníte pro komunikaci s úřady. 

Komunikace kdykoliv i bez čekání
Snadnější komunikace s finančním úřadem,
Českou správou sociálního zabezpečení i třeba
zdravotní pojišťovnou. Přes datovou schránku
nejen podáte daňové přiznání a přehled o příj-
mech a výdajích, ale i jiné oprávnění jako na-
příklad vydání voličského průkazu. Výhodou
datové schránky je také možnost vyřízení úřed-
ních záležitostí při pobytu v zahraničí, jako je
například potvrzení o studiu, pokud to škola
přes datové schránky umožňuje, nebo obstará-
ní výpisu z rejstříku trestů. Pakliže jste na ma-
teřské dovolené, oceníte i možnost podání žá-
dosti o rodičovský příspěvek. 

V datové schránce se vám už neztratí důleži-
té informace o přestupku, které si můžete zdar-

ma archivovat v Portálu občana. Dále také bu-
dete včas upozorněni automaticky datovou
schránkou na blížící se konec ukončení plat-
nosti pravidelné technické kontroly (STK)
a konce platnosti občanského průkazu a pasu.
Veškerá komunikace prostřednictvím datových
schránek s úřady je navíc bez poplatků.

Nejen potvrzení, ale i výpisy
Zdarma můžete požádat online i o výpisy z in-
formačních systémů veřejné správy, tedy veřej-
ných i neveřejných rejstříků. Budete-li potřebo-
vat, můžete si tak jednoduše zažádat například
o výpis z živnostenského rejstříku, registru
obyvatel, registru osob, insolvenčního rejstříku,
seznamu kvalifikovaných dodavatelů anebo
rejstříku trestů. Zdarma lze pomocí datové
schránky a Portálu občana zjistit i bodový stav
řidiče. Za správní poplatek je možné si datovou
schránkou v online aplikaci katastru nemovi-
tostí obstarat i výpis nebo se informovat o změ-
nách.

Kromě komunikace s úřady se můžete spojit
i s jinými právnickými osobami, jako jsou do-
davatelé nebo zákazníci. Tuto možnost využije-
te zvláště v takových situacích, kdy potřebujete
odeslat například smlouvy anebo faktury,
u kterých je nezbytné potvrzení o doručení i ga-
rance včasného dodání. Sice je tato služba sou-
kromoprávní komunikace zpoplatněna, avšak
je daleko levnější, než kdybyste zaslali pro vás
důležitou listovní korespondenci.

(red)

Ilustrační foto
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Občané Jablonce jsou při sčítání aktivní
Od začátku sčítání obdržel Český statistický
úřad přes 2,6 milionu elektronických sčíta-
cích formulářů. V Libereckém kraji je nejak-
tivnější obec Skalka u Doks z okresu Česká
Lípa. Jablonec nad Nisou byl v polovině
dubna na 20. příčce z celkových 215.

„Sečtených bylo k 10. dubnu více než 5 milionů
osob a já bych jim všem chtěla poděkovat, že
využily možnost sečtení se online. Všichni mají
stále možnost využít elektronický formulář
a sečíst celou domácnost, stejně jako pomoci se
sečtením těm, kteří si na to sami netroufají. Od
17. dubna je navíc možnost sečíst se prostřed-
nictvím listinného sčítacího formuláře,“ uvádí
Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ. 

Z údajů o počtu odeslaných elektronických
sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec
si lze udělat obrázek, jak to v kraji vypadá
z hlediska zapojení jednotlivých obcí do sčítání.
Mezi nejaktivnější obce v rámci Libereckého
kraje patří Skalka u Doks (62,5 odeslaných for-

mulářů na 100 bytů), Chotovice (60,8) a Ok-
rouhlá (60,7). Na opačné straně žebříčku pak
jsou Vítkovice (14,1), Krompach (14,3) a Tros-
kovice (14,5). Jablonec nad Nisou je na 20. mís-
tě tabulky z celkových 215 s 50,4 odeslanými
formuláři na 100 bytů. 

Sčítání 2021 probíhá do 11. května. Od 17.
dubna roznáší sčítací komisaři listinné formu-

láře do domácností, které se nesečetly online,
a to v předem oznámených termínech. Z důvo-
du ochrany zdraví a s ohledem na současnou
situaci s covid-19 komisaři předávají formuláře
před domem. Ti, kdo se ještě nesečetli, si tak
mohou vybrat, zda vyplní elektronický formu-
lář či využijí jeho listinnou formu. ČSÚ dopo-
ručuje využívat elektronický formulář, neboť
jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkon-
taktní, z epidemického hlediska tak naprosto
bezrizikové. Jolana Voldánová, 

tisková mluvčí Sčítání 2021

www.scitani.cz

•Online sčítání je prodlouženo do 11. května –
za jeden byt je možné odeslat více než jeden for-
mulář, uvedený ukazatel tak nepředstavuje podíl
sečtených bytů v dané obci.

•Sčítání listinnou formou běží od 17. dubna do
11. května

www.scitani.cz

Jablonecká tržnice se otevřela
Po rozvolnění se zmírnila některá opatření.
Mezi ně patří také obnovení provozu farmář-
ských trhů. 

Ty se začaly pravidelně konat také v Jablonci
nad Nisou, a to v městské tržnici u autobusové-
ho nádraží. Poprvé trhovci nabízeli zboží 20.
dubna, provozní doba je v úterý a v pátek od
6 do 14 hodin, v sobotu pak od 6 do 13 hodin. Více
o provozu na www.tsj.cz/sluzby/provoz-trziste

Změny jízdních řádů od 12. 4.
V souvislosti s postupným návratem žáků
a studentů do škol a dětí do mateřských škol
došlo k následujícím úpravám provozu
MHD a obnovení provozu školních linek. 

Jedná se o linku č. 131 (Nádraží Jablonecké
Paseky – Mšeno, Arbesova MŠ), linku č. 132 (No-
vá Ves – sídliště Šumava – Autobusové nádraží
– Petra Bezruče – Rýnovice) a o linku č. 133
(Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno – Liberecká
– Žižkův vrch). Obnovení provozu školních
spojů (označené v jízdních řádech značkou 40).
Školní spoje jsou obnoveny u linek č. 101, 102,
115, 118 a 126. Další dopravní opatření: Linka
110 (Autobusové nádraží – Mšeno, Arbesova
MŠ) – obnovení provozu ranních spojů č. 2, 3, 6
a 7 (spoje s odjezdem ze zastávky Autobusové
nádraží v 6.12 a 7.23 hod. a ze zastávky Mšeno,
Arbesova MŠ v 6.37 a 7.37 hod.) Ostatní spoje
nebudou zajištěny. Víkendová noční linka

č. 130 nebude i nadále v provozu. Žádáme ces-
tující, aby nenastupovali do autobusů bez za-
krytých úst a nosu. Zakrytí musí být respiráto-
rem nebo obdobným prostředkem.

Jablonecká dopravní, a. s.

Příspěvek z městské pokladny na hodiny
Statutární město Jablonec nad Nisou daruje
místní Náboženské obci Církve českosloven-
ské husitské patnáct tisíc korun na provoz
a údržbu věžních hodin kostela Dr. Farského
na stejnojmenném náměstí.

„Jde o tradičního žadatele s dlouholetou pod-
porou ze strany města, které vždy mělo a nadá-
le má zájem, aby byly věžní hodiny městských
kostelů plně funkční,“ konstatuje náměstek pro
oblast humanitní David Mánek. 

Jablonec vyslovil podporu ředitelům
svých škol
Jablonečtí radní deklarovali svou podporu
ředitelům škol zřizovaných statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou, kteří vyžadují do-
držování všech povinností vyplývajících
z platných nařízení či opatření proti pande-
mii COVID-19, jež vydala Vláda České re-
publiky, ministerstva a dalších ústřední or-
gány státní správy a kraje nebo hygienická
stanice. 

Svým rozhodnutí radní deklarují i to, že v pří-
padě pozdějšího zrušení těchto opatření pro ne-

zákonnost či protiústavnost nebude město z ta-
kového postoje ředitelů vyvozovat žádné postihy
v pracovněprávní či platové oblasti. 

Toto prohlášení vzniklo na základě faktu, že
někteří rodiče apelují na ředitele mateřských
a základních škol, aby se současným nařízením
postavili, a argumentují různými právními roz-
bory. Proto se představitelé města rozhodli vy-
slovit ředitelům městem zřizovaných škol svou
jasnou podporu. 

Hledá se potravina roku 
Do konce května se mohou farmáři a potra-
vináři ucházet o ocenění Výrobek Liberec-
kého kraje 2021. 

Ti úspěšní pak budou moci svůj produkt
označit logem ceny. Slavnostní vyhlášení soutě-
že by se mělo odehrát na Krajských dožínkách
ve Vesci u Liberce 28. srpna. Zda to tak bude,
záleží na aktuální epidemické situaci. 

Soutěžit může fyzická osoba oprávněná k pod-
nikání nebo právnická osoba se sídlem na úze-
mí Libereckého kraje. Přihlásit lze neomezený
počet výrobků i v jedné kategorii. Výrobek, kte-
rý již v minulosti ocenění získal, se o titul uchá-
zet nemůže. Neplatí se žádný registrační popla-
tek. Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU
2021 je potřeba doručit do 31. května 2021. Více
informací včetně přehledu všech oceněných
výrobků od roku 2004 je na www.vyrobek-ro-
ku-lk.cz. (red)

■ Aktuálně z města

Děti v ZŠ Mozartova tvořily a nacvičovaly
první pomoc
Od 4. ledna vykonávala péči o děti a mládež
vybraných profesí za nouzového stavu Zá-
kladní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mo-
zartova 24. 

O děti se vychovatelky školní družiny staraly
od pondělí do pátku od 6 do 20 hodin. V lednu
a únoru bylo přihlášeno asi 11 dětí. Od března,
kdy došlo k uzavření i 1. a 2. tříd, je nahlášeno
přes 30 dětí.

Od 8 hodin se děti vzdělávaly ve škole podle
pravidel nastavených jejich kmenovou školou
v rámci distančního vzdělávání. Pro děti byly
vytvořeny podmínky pro toto vzdělávání – zá-
zemí, možnost využití školních nebo vlastních
počítačů, pedagogická podpora. Bylo zajištěno
i stravování.

Protože děti byly z různých škol a různého
věku, museli jsme s nimi zpočátku navázat
kontakt a získat si jejich důvěru. A to s rouškou

na obličejích a při dodržování nastavených hy-
gienických pravidel.

Ve školní družině jsme se snažili dětem vy-
tvořit klidné, přátelské a tvůrčí prostředí a pro-
stor pro odpočinek po dopoledním vyučování.
Pokud bylo počasí příznivé, chodili jsme na vy-
cházky, hřiště a zahradu naší školy. Věnovali
jsme se různým rukodělným činnostem. Děti si
své výtvarné práce odnesly domů. Krásnými
náramky, které děti navlékly, udělaly radost
maminkám. Chlapci a děvčata si také vyzkou-
šeli praktický nácvik první pomoci.

Všichni učitelé, vychovatelky a asistentky se
snaží dětem co nejvíce zpříjemnit pobyt v naší
škole a ve školní družině v tomto zvláštním ob-
dobí. 

Marcela Vaníčková, 
vedoucí vychovatelka ZŠ Mozartova

■ Došlo do redakce

Foto archiv ZŠ Mozartova
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Rozvoj technického vzdělávání
Jablonec poskytne účelovou neinvestiční dotaci
Dřevodílně Šárky Hofrichtrové na projekt Dny s vů-
ní dřeva. Dotaci ve výši 50 tis. Kč schválila rada
města. 

„Jde o pozitivní krok směrem ke školám, do nichž
se postupně vrací děti. Dřevodílna Šárky Hofricht-
rová pořádá a realizuje aktivity spojené s technickým
vzděláváním, konkrétně lektoři připravují a vyučují
programy ve školních dílnách pro žáky 1. a 2. stupně,“
vysvětluje náměstek David Mánek. Padesátitisícová
dotace je určená na pořízení cestovní sady kvalitního
nářadí včetně truhlářského a tesařského vybavení.

Podpora železniční dopravy v Trojzemí
Jablonec nad Nisou podpoří záměr Libereckého
kraje zařadit železniční spojení Praha - Liberec –
Görlitz/Zgorzelec do evropské sítě TEN-T Com-
prehensive Network. Podporu jablonečtí zastupi-
telé vyjádřili uzavřením memoranda o spolupráci. 

V novém programovacím období EU budou ze
strukturálních fondů EU a národních fondů doprav-
ní infrastruktury financovány s největší pravděpo-
dobností pouze investice do dopravní infrastruktury
(tzn. i železničních tratí). „Na město se obrátil hejt-
man Martin Půta a požádal o spolupráci při záměru
zařadit železniční spojení Praha – Liberec – Görlitz/
Zgorzelec do evropské sítě TEN-T Comprehensive
Network. Podporu vyjádřili zastupitelé souhlasem
s memorandem o spolupráci,“ konstatuje primátor
Jiří Čeřovský. „Jenom tak je možné očekávat v budou-
cích letech klíčovou finanční podporu z evropských
fondů, která umožní výrazně lepší napojení regionu
na okolní státy a zároveň kvalitnější přeshraniční že-
lezniční spojení v rámci Trojzemí.“ 

O kvalitu vody se postará ultrazvuk
Také letos se město postará o to, aby kvalita vody
v přehradě byla dobrá a vhodná ke koupání. Za
služby společnosti PHOTON WATER TECHNO-
LOGY, s. r. o., zaplatí 820 tis. korun. 

Společnost PHOTON WATER TECHNOLOGY, s. r. o.,
ke snížení množství sinic ve vodě využívá technolo-
gie nízko výkonného rezonančního ultrazvuku. „Tím
prodlouží koupací sezónu,“ připomíná náměstek
Milan Kouřil a dodává: „Zařízení budou umístěná na
hladině první nádrže od června do září.“ Společnost
bude také monitorovat kvalitu vody ve všech částech
nádrže od května do srpna a společně s Technickou
univerzitou Liberec bude provádět laboratorní
zkoušky srážení fosforu z odebraných vzorků vody
na nátoku do přivaděče z Bílé Nisy v Loučné n. N.

„Srážení fosforu je totiž další možností, jak omezit
výskyt a množení sinic,“ připomíná Kouřil. 

Na realizaci Terminálu VOD bude dohlížet 
pracovní skupina
Zastupitelé schválili složení Pracovní skupiny
Terminál VOD, která bude pracovat na přípravě
realizace projektu výstavby dopravního terminálu
a parkovacího systému. 

V čele skupiny stojí náměstek pro rozvoj města Petr
Roubíček, odbor rozvoje zastoupí Zuzana Bencová,
Martin Jančík a Luboš Kousal, za externí odborníky
jsou ve skupině zástupci firmy DOMYJINAK, s. r. o.
Další členy skupiny tvoří zástupci zastupitelských
klubů – Petr Vobořil, Pavel Žur, Jakub Chuchlík, Mi-
lan Kroupa, Petros Kalpakcis a Petr Klápště.

Dotace z programu Ministerstva kultury 
Zastupitelé schválili rozdělení dotace z fondu
Ministerstva kultury, z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2021, ve výši necelých 1,4
mil. korun. Město se na obnově bude podílet téměř
dvěma miliony ze své kasy. 

O dotaci z programu Ministerstva kultury se podě-
lí společně s jedním městským domem tři vlastníci
památkových objektů v souhrnném objemu 4,2 mil.
korun. „Ministerstvo pro tento rok pro Jablonec alo-
kovalo ve svém rozpočtu necelých 1,4 mil. korun
a město je povinné se na obnově historických objektů
finančně podílet, a to částkou necelých dvou milionů
korun,“ říká náměstek Milan Kouřil. 
„Přišlo celkem osm žádostí, podpořené byly čtyři.
Jablonec patří ve srovnání s městy s městskou pa-
mátkovou zónou k těm nejúspěšnějším,“ říká Iveta
Habadová, vedoucí oddělení dotací. Dotace MK je
1 355 000, město se podílí částkou 1 956 434 Kč, cel-
ková hodnota projektů je 4 187 085 Kč. (jn)

■ Aktuálně
Babybox nové generace 
posílá MMS
Ve zkušebním provozu je od 20.
dubna babybox nové generace
v Nemocnici Jablonec. Nahradil
ten původní z roku 2010.
Jablonecké nemocnici jej daro-
val Ludvík Hess a společnost
Montel z Náměště nad Oslavou. 

Nový typ babyboxu je na stej-
ném místě, tedy v pavilonu interny
jablonecké nemocnice. Z interiéru
je přístupný přímo z čekárny inter-
ní ambulance. Když do babyboxu
někdo vloží dítě, zapne se vyhřívá-
ní, ventilace a s mírnou prodlevou
i alarm, který upozorní zdravotní-
ky. Signalizace neskončí, dokud dí-
tě ve schránce je. Box je připojený
na internet, odesílá MMS zprávy
a e-maily. 

Za jedenáct let, kdy babybox
v Jablonci je, zachránil jedno dítě.
„Holčička dostala původně jméno
Janička Pátková – Janička podle
sestřičky, Pátková podle dne v týdnu,
ve kterém byla do boxu vložena.
Nakonec se ale jmenuje Silvinka,
protože Janička již na seznamu
dětí, umístěných do babyboxu, by-
la. Děvčátko někdo do babyboxu
odložil zřejmě v den jeho narození
– 28. ledna 2011 v 17.05, měřila
47 centimetrů a vážila 2740 g,“ říká
Jana Válková, mluvčí jablonecké
nemocnice.

Babybox nové generace zhotovil
a v Jablonci nad Nisou instaloval
Zdeněk Juřica z firmy MONTEL
Náměšť nad Oslavou. Zatím běží ve
zkušebním provozu, slavnostně
pokřtěný bude 15. května ve 12 ho-
din. V Libereckém kraji jsou baby-
boxy tři, kromě Jablonce ještě
v Liberci a Turnově.

První babybox otevíral Ludvík
Hess 1. června 2005 v pražském
Hloubětíně. Dnes jich je po repub-
lice celkem 76 a za 16 let zachránily
217 dětí. „Letos to byla tři odlože-
ná miminka, zatím poslední bylo
v babyboxu ve Strakonicích 18.
března. Je to chlapeček a jmenuje
se Tomáš,“ říká zakladatel babyboxů
Ludvík Hess. 

SVS se bude z jedné třetiny 
finančně podílet na obnově
povrchů 
Zastupitelé schválili smlouvu mezi
městem a Severočeskou vodáren-
skou společností, a. s., (SVS) o spo-
lupráci. Smlouva upravuje vzá-
jemná práva a povinnosti obou
subjektů při stavbě v ulici Skelná.

„SVS plánuje rekonstrukci vodo-
dovu a kanalizace, město rekon-
strukci komunikace a chodníků
v ulici Skelná, a to od křižovatky
s ulicí Březovou po křižovatku
s ulicí Švédskou,“ informuje náměs-
tek Petr Roubíček. Smlouva upra-
vuje způsob řešení a vypořádání
podílu na nákladech za celoplošné
obnovy povrchů komunikací po
stavbách. „SVS přispěje finančně
na třetinu obnovy povrchů,“ dopl-
ňuje náměstek s tím, že SVS bude
rekosntruovat letos, město plánuje
rekonstrukci ulice Skelná a okolí
v roce příštím. (jn)

V jablonecké nemocnici je ve zkušebním provozu babybox nové generace. Box je připojený na internet, odesílá MMS zprávy a e-maily.
Foto Jana Fričová

Foto archiv MMJN
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Jablonec je můj domov. Čím více míst jsem po-
znal, tím více jsem si uvědomoval, jak to tady
mám rád. Politiku vnímám jako dialog mezi
lidmi o tom, jak spravovat místo, kde společně
žijí. Jablonec má jedinečný potenciál být ještě
lepším místem k životu. Pocit, že tuto příležitost
různé politické garnitury vedoucí naše město
promarňují, vygradoval k rozhodnutí, že se po-
kusím s tím něco udělat osobně. Pirátská strana
mi byla sympatická svou otevřeností a přístu-
pem k občanské společnosti. A protože rád spo-
juji lidi dohromady, baví mě motivovat je ke
spolupráci a hledat společné cíle, nabídl jsem
na podzim 2017 Pirátům pomoc se zorganizo-
váním místního sdružení.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Zajímá mě především, jak město funguje jako
celek, jak jsou nastaveny jeho jednotlivé oblasti
a jeho specifika. Taková celková „karma města“.
Podle mého zde chybí komunikace společných
cílů, na kterých by se dalo domluvit a spolupra-
covat napříč politickým spektrem, a dlouhodo-
bě. Jako radní, kterým jsem byl rok, jsem se
snažil o to, abychom měli společný tah na bran-
ku. Po rozpadu koalice jsem jako opoziční za-
stupitel zůstal členem osadního výboru Mšeno,
kde mám možnost naslouchat názorům širšího
spektra lidí z okolí mého bydliště a pokud je
třeba, podpořit tyto přímo i na jednání zastupi-
telstva. Zároveň jsem členem sportovní komise.
Jak v osadním výboru, tak ve sportovní komisi
jsou lidé, kteří se chtějí domluvit, vzájemně si
naslouchají, a i když mají občas různé zájmy
a názory, dokážou věcně diskutovat a dojít ke
společnému závěru. Práce v komisi byla dopo-
sud především o problematice sportovních klu-
bů, nicméně díky iniciativě některých a vzá-
jemné chuti k dialogu všech členů se začínáme
zabývat i tématy týkající se sportování veřej-
nosti. Osobně například navrhuji, aby jednou
z podmínek udělení dotace z rozpočtu města
klubům na údržbu sportovní infrastruktury,
bylo uspořádání dvou akcí ročně pro veřejnost.
Mám radost z toho, že reakce na můj návrh byla

vstřícná. Pokud toto pravidlo začne platit, získá
jablonecká veřejnost možnost účastnit se 20 pro-
fesionálně zorganizovaných sportovních akcí
ročně navíc.

Jste světoběžník, kde se vzala láska k pozná-
vání světa?
Vyrůstal jsem za komunistů, hodně jsem spor-
toval, trénoval a závodil a duševní vyžití mně
poskytovaly knihy. Rád jsem četl, i s baterkou
pod peřinou, různé dobrodružné příběhy. Jiné
kraje mě lákaly, od dětství jsem cítil touhu ces-
tovat. Děda, který pracoval v obchodním oddě-
lení v Jablonexu, žil nějaký čas s rodinou v Me-
xiku. Vyprávění, fotky a filmy z jejich pobytu si
stále živě pamatuji. V roce 1968 ale vystoupil
z KSČ, a i když ho spolupracovníci podrželi
a mohl ve výjezdech do zahraničí pokračovat,
zbytek rodiny se pak už nemohl podívat ani do
Polska. O to víc ve mně sílila touha cestovat.
Díky společenským změnám jsem se mohl bě-
hem studia na vysoké škole účastnit programu
Work and Travel USA a poprvé jsem se podíval
do Ameriky. To byl zážitek, který mě silně
ovlivnil do dalšího života.

Plnil jste si tedy pak své cestovatelské touhy?
Ano. Kromě cestování po Evropě jsem prožil
dohromady několik let ve Spojených státech
a pár měsíců na Novém Zélandu. Zalyžoval si
v Kanadě, navštívil Jižní Ameriku, Indii, jihový-
chodní Asii… Na výpravu do hor v Nepálu s se-
bou kamarád vzal skleněné korálky a pohled-
nice z Jablonce, které jsme rozdávali místním
dětem. Za ten nápad jsem mu dodnes vděčný,
byl to zážitek vidět tu radost a zanechat jablo-
neckou stopu tak daleko ve světě. Poznávat jiné
kraje a mentalitu lidí mě baví, naučil jsem se
vnímat mnohé věci z různých pohledů. A pro-
tože jsem chtěl podobné zážitky zprostředkovat
i kamarádům, zorganizoval jsem pro ně léto
v Americe. Situace se nakonec vyvinula dál
a místo dokončení vlastního studia jsem otevřel
firmu, která zajišťuje středoškolákům a vysoko-
školákům možnost studovat, případně o prázd-
ninách pracovat v USA a Kanadě. Myslím si, že

bychom měli podporovat mladé lidi, aby po stu-
diích, nebo během nich, na nějaký čas vyjeli na
zkušenou do zahraničí, poznat jinou mentalitu,
jiné prostředí a po čase své zkušenosti zúročit
třeba ve svém městě. Mimochodem i mnoho
z nás, kdo v Jablonci pod značkou Pirátů spolu-
pracujeme na komunální politice, prošlo za-
hraničními pobyty a stážemi. Získali jsme nové
pohledy na svět, a to, co se nám líbilo nejvíc, se
snažíme přinést domů, do Jablonce.

Poznal jste jiné kraje, co vám v Jablonci chybí?
Odkládáním důležitých rozhodnutí se prohlu-
bují stavy, které nejsou žádoucí. Ať už je to zá-
vislost na externích dodavatelích MHD, odklad
výstavby moderního terminálu veřejné dopra-
vy, roky chátrající městský majetek, stárnoucí
parky, nebo třeba Srnčí důl či okolí přehrady,
kde by koncepční přístup umožnil lepší využití.
Měli bychom ještě více využívat dotační tituly,
které nabízejí stovky milionů nad rámec měst-
ského rozpočtu. V politickém vedení Jablonce
bych rád viděl lidi, kteří mají chuť, schopnosti
a odvahu dělat rozhodnutí, jež by město oboha-
tila a rozvíjela.

Jaký je Jan Polák?
Jsem přátelský člověk a optimista. Baví mě spo-
lupráce v týmu. Nejlépe s lidmi, od kterých se
můžu naučit nebo dozvědět něco nového. Věci
říkám tak, jak si je myslím, a někdy není lehké
mě přesvědčit, názor si dělám na základě vlast-
ního úsudku. Rád poznávám nové a neznámé.
Posledních pár let docházím k poznání, že jed-
na z nejdůležitějších věcí pro mě je vychovat
šťastné děti, které budou mít hezký život.

Jiří Endler

Jan Polák
Jsem přátelský člověk a optimista

■ Jan Polák 
Rodák z Jablonce, navštěvoval ZŠ Arbe-
sova a sportovní školu Dr. Randy. Absol-
vent Gymnázia U Balvanu. Cestovatel,
zakladatel společnosti ATEP, s. r. o., orga-
nizující studijní pobyty a programy s mož-
ností žít a pracovat v USA a Kanadě. 

Otec dvou dětí. Zastupitelem města Jab-
lonec nad Nisou je od roku 2018. Kandi-
doval za Pirátskou stranu.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Jana Poláka

Foto archiv Jana Poláka
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Příměstské tábory s příspěvkem města 
pro předškolní děti a žáky 1. tříd 
Statutární město Jablonec nad Nisou se i v ro-
ce 2021, stejně jako v minulých letech, roz-
hodlo přispívat rodičům předškolních dětí
a žáků prvních tříd na příměstské tábory
pořádané registrovanými subjekty. 

Podpora zůstává ve stejné výši, a je na zcela stej-
ném principu, jako tomu bylo v minulých le-
tech. Rodiče si ve své MŠ či ZŠ zajistí potvrzení
o docházce a bezdlužnosti, jehož originál ode-
vzdají organizátorovi příměstského tábora. Ten
jim pouze na základě originálu potvrzení poní-
ží úplatu o 100 Kč/1 dítě/1 den po dobu max.
pěti dnů, tedy celkově o 500 Kč. Slevu lze uplatnit
pouze na jeden příměstský tábor a může být
uplatněna na každé dítě, které ve školním roce
2020/2021 docházelo do některé z jablonec-
kých mateřských škol či první třídy základní
školy a má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou.

Seznam příměstských táborů, 
kde lze příspěvek města čerpat: 

Balej Vít
Příměstské tábory Sport a pohyb v přírodě
pro děti 3–8 let, termíny: 19.–23. 7. 2021,
2.–6. 8. 2021, cena: 2 450 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.lyzarska-skolka9.webno-
de.cz, e-mail: lenkamichalkova@post.cz, tel.:
606 831 545 – Lenka Michálková.

BUBLINA – JBC, z. s.
Příměstské tábory Pohádkové sportování pro
děti 2-5 let, termíny: 12. 7.–20. 8. 2021, vždy tý-
denní turnusy, cena: 2 000 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.bublina-jbc.cz, www.dskos-
ticka.cz, e-mail: bublina-jbc@seznam.cz, dskosticka
@seznam.cz, tel.: 607 590 673 – Andrea Pravcová.

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou
Příměstský tábor Ve světě první pomoci a IZS
složek pro děti 6–13 let, termíny: 12. 7.–16. 7.,
26. 7.–30. 7., 9. 8.–13. 8. 2021, cena: 2 690 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.cck-jablonec.cz, e-mail:
reditelka@cck-jablonec.cz, tel.: 732 542 934 – Ka-
teřina Havlová.

DELUKO sports, s. r. o.
Příměstský tábor pro děti 6–12 let, zaměření
sportovně kreativní, termíny: červenec a srpen
2021, přesné termíny k dispozici na webu, ce-
na: 1 990 Kč/ týden.

Info/přihlášky: www.deluko.cz, e-mail: info@de-
luko.cz, tel.: 725 129 063 – Klára Kopitáková.

Dům dětí a mládeže Vikýř, 
Jablonec nad Nisou, p. o.
Sedmatřicet příměstských táborů pro děti od
3 let, pohybové, přírodovědné, výtvarné, ad-
renalinové, jazykové a další tematicky zamě-
řené příměstské tábory, termíny: červenec
a srpen 2021, přesné termíny k dispozici na
webu, cena: od 400 Kč do 2 800 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.vikyr.cz, e-mail: info@vi-
kyr.cz, tel.: 483 711 725 – Pavel Dostál.

Foxík.cz, s. r. o.
Příměstské tábory pro děti 4–10 let – zaměře-
ní všestranné, výletní, zážitkové, termíny: tři
turnusy červenec-srpen 2021 pro děti od 4 let +
1. třída ZŠ, tři turnusy červenec–srpen 2021 pro
děti 1. stupně ZŠ (přesné termíny k dispozici na
webu), cena: 2 400 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.foxik.cz, e-mail: tomas.
stregl@foxik.cz, tel.: 603 348 643 – Tomáš Štrégl.

Free Time Activities, z. s.
Příměstské tábory pro děti 5–16 let, sport,
cestování, turistika, zvířata, termíny: červenec
a srpen 2021 (5 turnusů), přesné termíny k dis-
pozici na webu, cena: od 2 500 Kč do 4 000 Kč/
týden.

Info/přihlášky: www.radimstryncl.cz, e-mail:
radimstryncl@seznam.cz, tel.: 777 634 221 – Ra-
dim Štryncl.

Muhu, z. s.
Příměstské tábory pro děti 3-8 let, výchovně-
vzdělávací a tvořivé činnosti se sportovními
aktivitami, termíny: 12.–17. 7. 2021, 23.–28. 8.
2021, cena: 2 500 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.lkmuhu.cz, e-mail: pospi-
silova.rnt@seznam.cz, tel.: 608 192 845 – Renata
Pospíšilová.

Nikol Rýdlová – Výtvarný ateliér
Výtvarný příměstský tábor pro děti 4–15 let –
tvoření v ateliéru i v přírodě, termíny: červe-
nec a srpen 2021 (6 turnusů), přesné termíny
k dispozici na webu, cena: 3 400 Kč/týden; pro
sourozence sleva 10 %.

Info/přihlášky: www.ateliernr.cz, e-mail: info
@ateliernr.cz, tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová.

SK Tuleň, z. s.
Příměstský tábor Jablonečák 2021 pro děti 6-
13 let, sportovní tematika, termíny: červenec
a srpen 2021 (5 turnusů), přesné termíny k dis-
pozici na webu, cena: 2 400 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.jablonecak.cz, e-mail:
jablonecak@sundisk.cz, tel.: 778 733 971 – Jana
Zajícová.

SKI Bižu, s. r. o.
Příměstský tábor Jizeráček 2021 pro děti 5-7
let, sportovní tematika, termíny: 19. 7.–23. 7.,
2. 8.–6. 8., 16. 8.– 20. 8. 2021, cena: 2 800 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.skijizerky.cz, e-mail: si-
mona.holanova@skibizu.cz, tel.: 777 111 610 –
Simona Holanová.

Sport klub Tygřík, z. s. 
– škola INLINE bruslení
Příměstský tábor Léto na bruslích 2021 pro
děti 5-13 let, kurz inline bruslení, termíny: sedm
turnusů červenec a srpen 2021, přesné termíny
k dispozici na webu, cena: 2 350 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.sportklubtygrik.cz, e-mail:
skolainline@seznam.cz, tel.: 602 193 939 – Mar-
tina Chvátalová.

Svobodná základní škola, o. p. s.
Příměstský tábor Hravé výlety pro děti 5-12
let – výlety do přírody, hry v přírodě, termín:
26. 7. – 30. 7. 2021, cena: 2 200 Kč, 
příměstský tábor Šikovné ruce pro děti 5-12
let – výtvarné tvoření uvnitř i v přírodě, ter-
mín: 16. 8.–20. 8. 2021, cena: 2000 Kč.

Info/přihlášky: www.szsjablonec.cz, e-mail:
szs@szsjablonec.cz, katka.divisova@gmail.com,
tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová.

Taneční studio IMAGE – Lucie Potůčková
Příměstský tábor pro děti 6–13 let, taneční
a pohybové zaměření, termín: 19. 7.–23. 7. 2021,
16. 8.–20. 8. 2021, cena: 2 300 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.image-tanecnistudio.com,
e-mail: image-tanecnistudio@seznam.cz, tel.:
720 259 273 – Lucie Potůčková.

Taneční a pohybové studio Magdaléna, p. s.
Příměstský tábor pro děti 6–12 let zaměřený
na taneční techniky, akrobacii, pantomimu,
pohybové divadlo a scénografii, termín:
23. 8.–27. 8. 2021, cena: 2 800 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.tsmagdalena.com, e-mail:
taps.magdalena@gmail.com, tel.: 602 963 574 –
Ludmila Rellichová.

TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum
Příměstské tábory Prázdninoví umělci 2021
s tématem Kouzelné utržené sluchátko, pro
děti 3-10 let, pohybové, výtvarné aktivity,
rukodělné činnosti, hry, výlety, termíny:
12. 7.–16. 7. a 19. 7.–23. 7. 2021, cena: 1 600 Kč/tý-
den.

Info/přihlášky: www.sokoljablonec.cz, e-mail:
sokol.jbc.sc@seznam.cz, tel.: 606 561 921 – Jitka
Šťovíčková.

T. J. HS Jablonec nad Nisou, z. s.
Příměstský tábor Bruslíme s vlkem pro děti
4–7 let se sportovním zaměřením, termín:
23. 8.–27. 8. 2021, cena: 999 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.hcvlci.cz, e-mail: info@
hcvlci.cz, tel.: 737 888 252 – Jan Šuráň.

Veselá věda tábory, z. ú.
Příměstské tábory pro děti 5–12 let plné zá-
bavných pokusů, her a poznávání uvnitř i ven-
ku, termíny: 5. 7.–9. 7., 19. 7.–23. 7., 9. 8.–13. 8.
2021, cena: 1950 Kč/týden.

Info/přihlášky: www.veselaveda.cz, e-mail: info
@veselaveda.cz, tel.: 605 013 319 – Bibiana Bu-
charová

Foto archiv škola INLINE bruslení
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Brožury pomohou rodičům při výběru
Neexistuje univerzální rada, jak vybrat tu
správnou školku nebo školu. Při rozhodo-
vání kam své dítě zapsat, měli rodiče až
do letošního roku k dispozici jen infor-
mační letáček o konání zápisů do MŠ. 

Informace ke každému školskému zařízení
bylo ale nutné si poměrně zdlouhavě vyhledá-
vat na internetu. „Chtěli jsme pro rodiče udě-
lat něco víc, a proto jsme se rozhodli nabíd-
nout jim ve formě dvou samostatných brožur
ucelený přehled všech mateřských a základ-
ních škol zřizovaných statutárním městem
Jablonec nad Nisou. Pro úplnost jsou v obou
uvedeny základní údaje o subjektech jiných zři-
zovatelů. Brožury jsou v elektronické podobě
a obsahují krátké charakteristiky škol a školek
doplněné o fotografie a kontaktní údaje. Za vý-

bornou spolupráci chci poděkovat všem ře-
ditelům a ředitelkám MŠ a ZŠ,“ říká Alena
Purmová z oddělení školství.

„Město před časem vyhlásilo Jablonec nad
Nisou jako jednu spádovou oblast a otevřelo
rodičům možnost volného výběru mateřské
školy. Co se týká základních škol, většina rodi-
čů nejspíš odvede své dítě k zápisu do spádo-
vé základní školy, aby se jejich dítě vzděláva-
lo v místě bydliště. Ale každý rodič klade důraz
na něco jiného, někdo preferuje rozšířenou vý-
uku jazyků, jiný alternativní výukové metody,
někdo hledá pro své dítě menší kolektiv a indi-
viduální přístup. V takových případech je na
místě se více rozhlédnout a vydané brožury jim
k tomu mají hodně dopomoci,“ dodává náměstek
primátora pro oblast humanitní David Mánek.

(vrk)

Zápis do MŠ se uskuteční v květnu /11. a 12. 5. 2021/ 

Pro školní rok 2021/2022 se zápis do mateř-
ských škol uskuteční v souvislosti s protiepi-
demickými opatřeními tak, aby byla zaruče-
na bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení jednotli-
vých účastníků, a zároveň splněny všechny
zákonné povinnosti.

Vzhledem k mimořádné situaci prosíme zákon-
né zástupce o dodržování pokynů stanovených
ředitelkami MŠ.

Zápis bude probíhat ve třech fázích:
I. fáze – vydávání žádostí
II. fáze – sběr vyplněných žádostí v MŠ (zápis)
III. fáze – vyhodnocování žádostí – zveřejnění
výsledků zápisu

Obecné informace
Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním
roce se týká dětí narozených do 31. 8. 2016.

Statutární město Jablonec nad Nisou má pro
všechny MŠ stanoven jeden školský obvod, kte-
rým je celé území města Jablonec nad Nisou. 

Podmínky pro přijetí stanovují ředitelky ma-
teřských škol v kritériích, které zveřejňují s po-
drobnějšími informacemi na webových strán-
kách jednotlivých MŠ.

Formulář žádosti
A) Žádost ke stažení
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do jed-
notlivých mateřských škol bude ke stažení nej-
později od 26. 4. 2021 na webových stránkách MŠ.

B) Listinná podoba žádosti
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k inter-
netu nebo tiskárně si mohou žádost vyzvednout
v příslušné mateřské škole po předchozí telefo-
nické domluvě. Termín osobního vyzvednutí
jim bude určen vedením MŠ tak, aby nedochá-
zelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu
osob v prostorách MŠ.

K zápisu bude zákonný zástupce 
potřebovat
Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žá-
dost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
a povinné přílohy:

1. Rodný list dítěte (prostá kopie rodného
listu v případě, že bude žádost podána neosob-
ním způsobem).

2. Potvrzení o očkování dle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., vydaným obvodním pediatrem

(dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let, potvrzení
o proočkování nedokládá).

3. Doporučení školského poradenského za-
řízení (v případě podání žádosti do speciálních
tříd).

Termíny a způsoby podání žádostí 
– sběr vyplněných žádostí
A) Podání žádosti neosobním způsobem:
Žádost o přijetí ve vybrané mateřské škole zá-
konný zástupce odevzdá spolu s povinnými pří-
lohami v termínu od 11. 5. 2021 do 12. 5. 2021
(v časech určených danou MŠ – viz webové
stránky MŠ) jedním z těchto způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s elektronickým podpisem zákon-

ného zástupce
– e-mailem bez uznávaného elektronického

podpisu (nutné přijít do 5 dnů podepsat)
– poštou na adresu MŠ (rozhodující je datum

podání na poštu)
– do schránky MŠ (dle pokynů jednotlivých MŠ)

B) Podání žádostí osobním způsobem:
Vyplněnou žádost o přijetí je možné v nutných
a odůvodněných případech osobně doručit do
příslušné MŠ v termínech zápisu po předchozí
telefonické domluvě s vedením dané MŠ. Je
nutné dodržovat pokyny stanové MŠ a při po-
dání předložit:
– žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– originál potvrzení o očkování
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– popř. doporučení školského poradenského za-

řízení (při podání žádosti do speciálních tříd)

Doporučujeme sledovat weby jednotlivých
mateřských škol, kde naleznete k organizaci
zápisu do MŠ bližší informace, formuláře ke
stažení a kritéria přijetí.

Po 12. 5. 2021 až do ukončení správního ří-
zení nebudou přijímány další žádosti.

Přidělení registračního čísla
Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní
řízení a přidělí registrační číslo, pod kterým bu-
de dítě vedeno při správním řízení. Registrační
číslo bude využito při zveřejnění výsledků zá-
pisu do MŠ.

Při osobním doručení žádosti sdělí ředitelka MŠ
zákonnému zástupci registrační číslo na místě.

V ostatních případech bude ředitelka MŠ kon-
taktovat zákonného zástupce e-mailem nebo
DS, kde potvrdí přijetí žádosti a sdělí registrač-
ní číslo.

V případě zaslání registračního čísla e-mai-
lem je zákonný zástupce povinen potvrdit ředi-
telce MŠ jeho přijetí.

Vyhodnocování žádostí
V období od 13. 5. 2021 do 25. 5. 2021 bude pro-
bíhat vyhodnocování žádostí, kontrola správ-
nosti údajů, případné odstranění nedostatků
a dokládání chybějících dokumentů.

V den stanovený příslušnou MŠ bude umož-
něno zákonným zástupcům dle § 36 odst. 3 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před vydáním roz-
hodnutí.

Zveřejnění výsledků zápisu
Dne 25. 5. 2021 zveřejní ředitelky MŠ výsledky
zápisu. 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 2021/2022 najdete: 
– na webových stránkách MŠ;
– na veřejně přístupném místě v MŠ.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle
ředitelka MŠ rozhodnutí o nepřijetí poštou do
vlastních rukou, popř. je vyzve k osobnímu pře-
vzetí v MŠ. 

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doruče-
ní. Odvolání se podává prostřednictvím ředitel-
ky příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm
Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je
pouze formální přezkoumání postupu ředitelky
MŠ, zda rozhodla podle předem stanovených
kritérií.

(ap)

Adresa pro brožuru MŠ:
https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/skoly/materske-skoly.html

Brožury jsou ke stažení/tisku na webu města. 
Adresa pro brožuru ZŠ:
https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/vzdelavaci-instituce/zakladni-skoly-mestske.html

Ilustrační foto Graphis
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Pošlete městu své projektové návrhy
Do přípravy nového strategické-
ho plánu města pro období
2021–2030 se může opět zapojit
také široká veřejnost. Podruhé
tak Jablonečané mohou svým
názorem přispět ke tvorbě klíčo-
vého dokumentu města. 

„Prostřednictvím jednoduchého
formuláře chceme požádat obyva-
tele Jablonce o nejvýše pět projek-
tových návrhů. Ovšem stačí i jen
jeden podrobněji popsaný, který

by podle nich mělo město Jablo-
nec do deseti let přednostně reali-
zovat. Finanční náročnost projektu
i jeho tematické zaměření jsou bez
omezení,“ vysvětluje Tomáš Pa-
točka ze společnosti Gatum Advi-
sory, s. r. o. 

Jednoduchý formulář můžete
vyplnit níže, k dispozici je v online
verzi nebo ke stažení. Staženou
a vytištěnou verzi je možné odevz-
dat osobně do 14. května v infor-
mačním středisku v přízemí radni-

ce nebo odeslat do stejného data
poštou na adresu Mírové nám. 19,
466 01 Jablonec nad Nisou v obál-
ce označené heslem: Projekty –
Jablonec. „Upřednostňujeme ale
elektronickou podobu,“ dodává Pa-
točka.

Projekt Zlepšení strategického
řízení a plánování udržitelného
rozvoje v Jablonci nad Nisou je za-
měřený také na zavedení a rozvoj
metody udržitelného rozvoje v Jab-
lonci nad Nisou prostřednictvím

Místní agendy 21 (MA21) a město na
jeho realizaci získalo dotaci z Ope-
račního programu Zaměstnanost
ve výši 2,3 mil. korun. S realizací
započalo na začátku roku, hotovo
má být do října tohoto roku. (jn)

Projekt Zlepšení strategického řízení a plá-
nování udržitelného rozvoje je spolufinan-
cován z EU z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V Soutěži Karla Hubáčka čtyři místní stavby

„I když je letošní ročník poznamenaný nejistou situací a starostmi kolem
pandemie, a navíc ještě kratší dobou mezi minulým a aktuálním roční-
kem kvůli koordinaci s celostátní soutěží, přihlášené realizace jsou opět
velmi zajímavé a často představují originální architektonická a stavební
řešení,“ říká Petra Handlířová, projektová manažerka Agentury pro re-
gionální rozvoj Libereckého kraje, která soutěž organizuje.

Přihlášené realizace usilují nejen o hlavní titul Cena Karla Hubáčka,
podle světoznámého architekta, jehož jméno soutěž od roku 2019 nese,
ale také o přízeň veřejnosti. „Po celý duben mohla veřejnost hlasovat na
webových stránkách soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou všechny reali-

zace ke zhlédnutí,“ vysvětluje Handlířová. O cenu veřejnosti mimo jiné
usilují čtyři jablonecké stavby. Modernizace ZŠ Rychnovská – Kokonín,
JUDO aréna, přístavba budovy Muzea skla a bižuterie a Didaktická za-
hrada ZŠ Janáčkova Jablonec nad Nisou.

Slavnostní vyhlášení výsledků nejen hlasování veřejnosti, ale také roz-
hodnutí poroty o vítězi hlavní ceny, se dozvíme 20. května večer. Zatím
není jisté, zda to bude formou galavečera nebo online přenosu. Vítězné
realizace ze všech kategorií se následně přes léto objeví v podobě putovní
výstavy na veřejných místech v Jablonci nad Nisou, Liberci či Turnově.

(end, ph)

JUDO aréna Jablonec nad NisouModernizace ZŠ Rychnovská – Kokonín, Jablonec nad Nisou

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Didaktická zahrada ZŠ Janáčkova Jablonec nad Nisou

Rovné tři desítky staveb, rekonstrukcí či realizovaných veřejných prostranství soupeří o tituly v již 17. ročníku architektonické
Soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021.

Jaké projekty by mělo statutární město Jablonec nad Nisou v horizontu do deseti let realizovat? 
Stručný popis projektových návrhů
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Turistické íčko zve na výlety po okolí
Květen je v přírodě jeden z nejkrásnějších
měsíců v roce a málokdo z nás odolá toul-
kám krajinou a poznávání nových míst. Po
nelehkém období omezeného pohybu snad
ještě o to více. Na novou sezonu se těší i tu-
ristická infocentra, jež pro návštěvníky při-
pravila několik novinek, které ocení nejen
při výletech do přírody.

„Turistická informační centra zůstala na zákla-
dě vládních opatření dlouhé měsíce uzavřena
podobně jako ostatní služby, ale nezahálela
a chystala se na nadcházející sezonu. Nejinak
je tomu i u nás v Jablonci nad Nisou. Ve spolu-
práci s Libereckým krajem a Turistickým regi-
onem Jizerské hory vznikly nové produkty, kte-
ré pomohou lépe poznat náš krásný kraj,“ říká
vedoucí jabloneckého infocentra Hanka Her-
kommerová.

Jedním z nich je mobilní aplikace Smart-
Guide. Možná jste o ní už slyšeli, díky ní se totiž
promění váš mobilní telefon v osobního turis-
tického průvodce! Nově mezi nejoblíbenějšími
českými turistickými destinacemi a více než
400 místy po celém světě najdete v této aplika-

ci i Jablonec nad Nisou. „S aplikací můžete vy-
zkusit projít trasu po centru města, která vám
zabere pouze hodinu. Jejím prostřednictvím se
dozvíte spousty informací nejen o historii měs-
ta a daného místa, ale i další zajímavosti. Pro
prohlídku si můžete zvolit vlastní tempo, využít
audioprůvodce, prohlédnout fotografie, popř. si
stáhnout offline mapy. Výhodou je, že za pozná-
ním můžete vyrazit kterýkoliv den a v kterou-
koliv hodinu mimo špičku,“ přidává podrob-
nosti Hana Herkommerová.

Stálá poptávka je i po tipech na pěší či cyklis-
tické výlety po okolí Jablonce. „Ty nejzají-
mavější trasy jsme ve spolupráci s Turistickým
regionem Jizerské hory zpracovali a vydali
i v tištěné podobě. Každý ze subregionů Jizer-
ských hor prezentuje výletní okruhy v brožur-

kách, jejichž součástí jsou trhací mapy s vyzna-
čením jednotlivých tras,“ informuje Hana Her-
kommerová a dodává: „Milovníky dalekých
výhledů určitě potěší nové trhací mapy s vy-
značenými rozhlednami za každý subregion.
Letos vyjdou i oblíbené turistické noviny Jizer-
ských hor. S ohledem na stávající situaci bude
jejich obsah koncipován celoročně s turistickou
nabídkou napříč všemi sezonami.“

Všechny tištěné materiály si můžete zdarma
vyzvednout v informačním centru v Domě
Scheybalových. Provozní doba se může měnit
v návaznosti na aktuální epidemiologickou si-
tuaci. Aktuální informace získáte na telefonním
čísle 774 667 677 nebo na webové adrese
www.jablonec.com.

(rsch)

Na léto se chystají koncerty, výstavy i filmy
Nová městská příspěvková organizace Kul-
tura Jablonec, p. o., převzala většinu činnos-
tí bývalé společnosti Eurocentrum Jablonec,
s. r. o., a s ní i pořádání akcí. Blížící se léto
dává naději, že první návštěvníky by mohli
přivítat již brzy. 

„Máme k dispozici vzdušný amfiteátr přímo
uprostřed historického centra města, jež by-
chom rádi využili pro open air koncerty a další
představení, které uspořádáme jakmile to si-
tuace dovolí,“ informuje Petr Vobořil, ředitel
p. o. Kultura Jablonec. 

„Co se dramaturgie týče, program by měl za-
ujmout různé cílové skupiny tak, aby si po mě-
sících izolace a online kultury mohl každý užít
svůj oblíbený žánr i naživo. Vystoupit by měly
stálice jako folkoví Nezmaři, bluegrassový Cop,
dámské duo Tara Fuki nebo showman Lukáš
Pavlásek. Svou silnou místní fanouškovskou zá-
kladnu podpoří i Krucipüsk. Kultura Jablonec
mimo jiné spolupracuje s Obscure Promotion
na přípravách vystoupení metalové stoupající
hvězdy Jinjer. Ve fázi příprav a plánů je i kon-
cert Druhé trávy či společné vystoupení folklor-
ních souborů Nisanka, Šafrán a Jizera,“ vyjme-
novává dramaturg p. o. Kultura Jablonec Jan
Ocilka. Zda a v kterých konkrétních termínech
se pořadatelům podaří realizovat všechna tato
či také další představení, záleží na vývoji epide-
miologické situace a povolené kapacity pro di-
váky.

„Prozatím nepočítáme s využitím vnitřních
prostor pro koncerty, z epidemiologického hle-
diska se jeví Letní scéna Eurocentra jako vhod-
nější řešení. Pokud to však podmínky umožní,
máme např. zájemce o pořádání odložených
maturitních plesů v červnu,“ upřesňuje Vobo-
řil.

Kulturní zážitek na čerstvém vzduchu mo-
hou v létě nabídnout i jablonecká kina. Letní
kino každoročně začíná promítat koncem červ-
na. Vedoucí kin Adam Gody Kocián však věří,
že zkrátka nepřijde ani Kino Radnice a Junior.
„Čím dříve kina pro diváky otevřeme, tím budu
radši. Po hygienické stránce jsme dobře vyba-
veni a distribuční společnosti mají plno dlouho
očekávaných novinek,“ informuje Kocián.

V programové péči společnosti Kultura Jab-
lonec je také kostel svaté Anny. Podle ředitele
Petra Vobořila bychom rádi navázali na úspěš-
nou výstavu krajinomalby ze sbírky Koope-
rativa Má vlast, která se v prostorách kostela
konala v loňském roce. 

„Opět chystáme reprezentativní výstavu ob-
razů ve spolupráci se Spolkem výtvarných
umělců Mánes. Tentokrát se bude jednat o vý-
běr uměleckých děl s různou tematikou, za-
stoupena bude nejen typická krajinomalba, ale
i portréty, zátiší a další klasické motivy. Naším
cílem je zpřístupnění výstavy pro širokou ve-
řejnost především v době letních prázdnin
a dovolených,“ říká Vobořil.

Jedna z tradičních květnových akcí, kterou si
Jablonečané oblíbili, je Muzejní noc pod Ješ-
tědem, kdy se otevřou muzea, galerie a další
kulturní instituce nejen v Jablonci, ale také
v Liberci a Vratislavicích. Místa propojuje trasa
historického autobusu tak, aby se návštěvníci
mohli během noci podívat do více objektů. Le-
tošní termín Muzejní noci byl posunut na konec
června (pátek 25. 6.), kdy je větší pravděpodob-
nost, že se akce uskuteční. Konkrétní podoba
a rezervační systém volných vstupenek je zatím
v jednání. 

Vzhledem k tomu, že podmínky pro pořádání
kulturních akcí se mohou i nadále měnit, je tře-
ba sledovat web www.kulturajablonec.cz.

(rsch)

Foto Petr Zbranek

Foto archiv Krucipüsk

Foto archiv JKIC
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■ Tip studovny 
Anotnín Langhamer: 
Z Jizerských hor do 
Českého ráje: výtvarníci
severovýchodních Čech
Výpravná publikace mapuje
tvorbu místních výtvarníků. Se-
znamuje nás s díly třinácti
výtvarníků, mezi které patří na-
příklad Jiří Dostál, Vladimír Ko-
márek či Ludmila Šikolová.
Součástí knihy je také bohatý ob-
razový doprovod, medailonky
umělců a zajímavé rozhovory.

Začíst se či si knihu jen prolis-
tovat lze po zrušení vládních
pandemických opatřeních ve stu-
dovně v přízemí Městské knihov-
ny Jablonec nad Nisou.

■ Krátce 
Léto plné pohybu
Již 12. rokem pořádá Free Time
Activities, z. s., příměstské tá-
bory Léto Plné Her a Pohybu.
Jedná se o pestrou nabídku tý-
denních turnusů, které jsou ur-
čeny pro holky a kluky od 5 do
15 let. „V tomto roce se děti mo-
hou těšit např. na Koňský tábor,
Cestu kolem světa, Sportíka,
Tursitíka nebo na jazykový po-
bytový tábor s výukou němči-
ny,“ říká Radim Štryncl, který
všechny tábory spolu se zkuše-
nými a kvalifikovanými in-
struktory připravuje. 

Bližší informace včetně onli-
ne přihlášek najdete na webu
www.radimstryncl.cz.

Zaostřeno na Jizerky
Jedenáctý ročník populární foto-
grafické soutěže Zaostřeno na
Jizerky vyhlásila Nadace Ivana
Dejmala pro ochranu přírody.
Přihlásit se může každý s až
čtyřmi snímky Jizerských hor.
Uzávěrka je v pátek 4. června.

Z došlých fotografií vybere
odborná porota 13 nejzdařilej-
ších, ze kterých sestaví benefiční
kalendář Zaostřeno na Jizerky
2022. Na autory takto oceněných
snímků čekají hodnotné ceny
od společnosti Canon. Výtěžek
z prodeje kalendářů věnuje na-
dace na projekty pomáhající Ji-
zerským horám. Z širšího vý-
běru vznikne putovní výstava,
která bude k vidění po celý rok
ve vybraných obcích nejen Libe-
reckého kraje. Podrobnější in-
formace včetně kompletních
pravidel naleznete na webu
www.nadaceivanadejmala.cz. 

Fotky zasílejte emailem (info
@nadaceivanadejmala.cz) a zá-
roveň vyvolané poštou (Matou-
šova 453/21, 460 01 Liberec 3).

(end)

Dětství jste částečně prožila v Japonsku, jaké to bylo?
Tatínek pracoval v podniku zahraničního obchodu Jab-
lonex. Když jsem byla malá, byl vyslán do Japonska.
Bylo to v přelomových letech před a po sametové revo-
luci. Žili jsme tam čtyři roky, navštěvovala jsem tam
mateřskou školu a absolvovala první tři roky ZŠ. Pro
mě to bylo období štěstí, což se odvíjelo od faktu, že
šťastní byli moji rodiče. Neměla jsme problém komuni-
kovat s místními dětmi, byť jsem jako plavovláska me-
zi nimi působila velmi exoticky. Maminka byla spole-
čenská a stýkali jsme se nejen s Japonci, ale i s mnoha
dalšími lidmi jiných národností, kteří kolem nás žili.
S některými kamarádkami jsem dodnes ve spojení.

Jaký byl návrat do Jablonce?
Jako dítě jsem vnímala nejvíce to, že v Japonsku jsou
k sobě lidé velice milí a vstřícní, bez ohledu na věk
a společenské postavení. Návrat? To byl pak kulturní
šok. Plně jsem vnímala negativa české povahy, a to
snad na každém kroku. Já se ale na rozdíl od zbytku ro-
diny, který je, řekla bych, internacionální, vždy ráda do
Jablonce vracela. Jsem takový místní patriot. Nedovedu
si už příliš představit, že bych měla žít někde jinde.

Proč jste se vydala na dráhu psycholožky?
Cesta k mému povolání nebyla přímá. Studovala jsem
na gymnáziu se skvělými spolužáky. Když jsem se roz-
hodovala, kam půjdu, neměla jsem o své budoucnosti
jasnou představu. Vybrala jsem si nejprve vysokou ško-
lu ekonomickou, tedy obor, pro který jsem měla něja-
ké znalostní předpoklady, ale během prvního roku
jsem zjistila, že to není pro mě. V té době jsem chodila
na různé brigády do sociálních služeb, do školy jako
družinářka nebo do dětských domovů jako dobrovolná
vychovatelka. Zjistila jsem, že mě zajímají lidé, děti,
vztahy, že mi nejsou lhostejné jejich potíže a že jim ze
své pozice nemohu tolik pomoci. Pak to byl už jen krů-
ček k rozhodnutí pro studium psychologie.

Kdy vás napadlo poskytovat poradenství?
Po škole se mi narodila první dcera, pak druhá. Musím
říci, že mateřství vnímám jako jednu z největších škol
pro moji práci. Holky vyrůstaly, já pracovala jako psy-

choložka a terapeutka EEG Biofeedbacku v základní
a mateřské škole. Později jsem se rozhodla otevřít sou-
kromou praxi v Brně, následně v Ústí nad Orlicí, kde
jsem nějaký čas žila, a nakonec v Jablonci.

Čemu se ve své praxi věnujete?
Věnuji se psychologickému poradenství pro děti, dospě-
lé, páry a rodiny. Dělám i skupinová psychoterapeutic-
ká setkání. Také provozuji EEG Biofeedback, což je
trénink mozku, který slouží například ke zlepšení kon-
centrace, učení či pomáhá k dlouhodobému snižování
stresu.

Jak se na vaší práci projevila pandemie?
Velmi. Nárůst lidí, volajících rodičů, seniorů i žen na
mateřské dovolené významně vzrostl. Nejvíce problémů
řešíme s dětmi, zejména s puberťáky a druhostupňový-
mi. To, že nechodí do škol, se na nich citelně projevu-
je. Mnozí trpí depresemi, sebepoškozováním, anorexií
a my s rodiči hledáme cestu, jak z toho ven.

Jak jim pomoci?
Je to složité v rámci různých nařízení a zákazů. Osobně
doporučuji všem, aby své děti nezavírali do pomysl-
ných klecí, aby jim umožnili styk s vrstevníky, samo-
zřejmě v rámci nějakých pravidel. Aby dětem nebráni-
li chodit ven, sportovat, setkávat se, byť v omezeném
počtu. Děti napříč věkem sociální vztahy potřebují. Je
dobré s nimi komunikovat o jejich potřebách, podpořit
je v chození ven, pomoci jim vymyslet činnost. Pod-
porovat děti je třeba v aktivitách, kterým se chtějí nebo
plánovaly věnovat, např. online kurz kytary nebo špa-
nělštiny, sledování dokumentů o zemích, které by chtě-
ly navštívit a podobně. Je také dobré si stanovit nějaký
denní řád a rytmus. Definovat úkoly i radosti, které by
chtěl člověk během dne splnit.

To se asi netýká jen dětí.
Týká se to nás všech. Složité to mají často jedináčci, ale
třeba i mnohdy izolovaní senioři, či maminky na ma-
teřské. Tíha doby kvůli již ročnímu trvání pandemie
dopadá téměř na každého.

Kdy je vhodné navštívit psychologa?
Myslím, že každý by alespoň jednou ročně měl projít
takovou malou nebo vetší sebereflexí, a to může udělat
i bez psychologa. Zkrátka se zamyslet, položit si otázku,
zda žiji v souladu sám se sebou a se svým vnitřním
přesvědčením. Pokud ne, co mohu udělat pro změnu.
Někdy může pomoci dobrý přítel, jindy člověk potřebu-
je průvodce, jiný náhled.

Jak zasáhla pandemie vás?
Mrzelo mne, že jsem své služby nemohla nabízet v do-
bě, kdy je lidi tak moc potřebovali. Na druhou stranu
jsem to vzala jako dar trávit čas ještě více s dětmi, a ten
si společně užíváme. Do té doby jsem žila v poměrně
rychlém režimu, pandemie nám pomohla zklidnit tem-
po a utřídit si priority. Už se těším na všechny ty věci,
které již přeci jen začaly chybět. Volejbal pro mne,
kroužky pro děti, nebo obyčejná kavárna s kamarád-
kou. Nakonec nám třeba na nějakou dobu bude stačit
úplně běžný život.

Jiří Endler

Lucie Šmahelová Černá
Pandemie nám pomohla zklidnit tempo a utřídit si priority

■ Tvář měsíce 

Jablonecká rodačka navštěvovala ZŠ Arbesova a víceleté Gymnázium Dr. Antona Randy.
Vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně – Fakultu sociálních studií – obor Psychologie
a Sociální politika a sociální práce (bakalářské studium) a navazující magisterské studium
v oboru Psychologie. Dále se vzdělávala v rodinné a systemické terapii. Absolventka kurzu EEG
Biofeedback I., II. a III. stupně, protistresového Alpha tréninku a mozkových map. Psycholožka,
vede soukromou psychologickou praxi, je maminka čtyř dcer.

Foto Jiří Endler
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Jablonecko přivítá světový šampionát
Na začátku července se stane Jablonecko vý-
znamným středobodem sportovního světa,
neboť ve dnech 3.–9. července zde proběhne
mistrovství světa v orientačním běhu. Pří-
pravy probíhají již tři roky, ale v posledních
měsících se velmi zintenzivnily. 

Základem závodů v orientačním běhu je pří-
prava kvalitních map. Jejich tvorba pro MS za-
počala před dvěma lety. „Museli jsme zmapovat
plochu o rozloze 32 km2, což je rozloha rovno-
cenná s velikostí celého Jablonce,“ říká Jan
Picek, ředitel závodu. Mapy připravuje osm
specializovaných kartografů, na vše dohlíží
kontroloři z Mezinárodní federace orientačního
běhu (IOF). „Během mapování pro MS jsem vy-
stoupal na Mount Everest! A málem přešel na
délku Českou republiku. Díky neustále zapnu-
té GPS vím, že jsem v souhrnu nastoupal téměř
11 tisíc výškových kilometrů a do délky nacho-
dil celkem 415 kilometrů,“ přiznává hlavní kar-
tograf Aleš Hejna. Jeho kolegové jsou na tom
velmi podobně. Nyní se koná revize všech map
a poslední aktualizace proběhne zhruba 14 dní
před začátkem šampionátu. Následně budou
mapy vytištěny, pečlivě střeženy a závodníci je
uvidí až před startem.

Individuální tréninky
Orientační běh je specifický tím, že každý je ji-
ný a terény pro MS jsou pro světové závodníky
unikátní. „Máme nádherné terény, které budou
skutečnou výzvou,“ říká národní kontrolor zá-
vodů Jan Fiala. Ten zabezpečuje to, že všechny
dokumenty budou aktuální. Je zodpovědný za
sportovní část MS. Aktuálně proto v součinnos-
ti s Krajskou hygienickou stanicí byly zorgani-
zovány individuální tréninkové kempy zahra-

ničních výprav, protože závodníci vyžadují tré-
ninky v podobných lokalitách jako pak při zá-
vodech při dodržení všech epidemických pravi-
del.

Jablonecké medaile
Kromě map, tratí nebo tréninků se chystá záze-
mí pro závody. Jednotlivé arény se musí vybu-
dovat doslova na zelené louce. „Výpravy mají
zásadní požadavky na zajištění ubytování, což
se nám daří z velké části plnit. Společně s jab-
loneckou Českou Mincovnou připravujeme ori-
ginální medaile pro nejlepší závodníky,“ sdělu-
je Picek. 

Diváci ano, nebo ne
O tom, zda závody uvidí diváci, kteří mohou po-
vzbudit česká želízka, rozhodne vývoj pande-
mie, „Vše děláme v součinnosti s Národní agen-
turou pro sport a Krajskou hygienickou stanicí
Libereckého kraje,“ uvádí ředitel závodů Jan
Picek. Veškeré závody budou snímány kamera-
mi ČT sport, přenosy budou začínat ihned po
dojetí Tour de France. Kompletní ucelený pro-
gram bude k dostání v prázdninovém vydání
Jabloneckého měsíčníku.

(end, jp)

Ukázka mapy pro orientační běh

DDM Vikýř připravil akce na květen
Pracovníci jabloneckého Domu dětí a mlá-
deže Vikýř i navzdory pandemii neztrácejí
víru v návrat života do běžného režimu a na
květen připravili několik zajímavých akcí.

„Věříme, že zlepšující se pandemická situace
nám umožní opět pořádat akce pro děti a veřej-
nost. Proto jsme jich několik na květen připra-
vili. Vše bude v souladu s aktuální opatřeními,
upřesnění každé z akcí bude na webových
stránkách www.vikyr.cz,“ říká její ředitel Pavel
Dostál.

Plánovaný program

Do 20. 6. /neděle–neděle/
100 JARNÍCH VIKYKILOMETRŮ 
O 100 BALÍČKŮ KARET CTNOSTÍ
Šlapejte celé jaro a vyhrajte jeden ze 100 balíčků
karet Ctností. Našlapejte sami nebo společně
100 km a navštivte minimálně 10 míst z omalo-
vánek draka Vikyšlapa nebo karet Ctností
Vikyhrdinů. 

Na každém z míst udělejte tři obrázky sebe
při plnění kteréhokoli ze 100 úkolů pro naše

Vikyhrdiny a pošlete je na vikyhrdinove@vi-
kyr.cz. 

1.–8. 5. /sobota–sobota/
MÁJOVÉ MÁJKY
Přidejte se k nám a ozdobte veřejné prostory
květinami vyrobenými z rozličných materiálů.
Vyrobené kytičky (z papíru, z víček od PET lah-
ví, z vlny atd.) budete moci od 1. 5. umístit na
jedno z veřejných míst, které bude uvedeno na
mapě KYTKOVNÍKŮ (zveřejněna 1. 5. 2021 na
stránkách Vikýře).

6.–9. 5. /čtvrtek–neděle/
MÁJOVÁ STEZKA 
Vydejte se s rodinou, v páru nebo klidně sami
na Májovou stezku, která bude plná barev, kvě-
tin a úkolů týkajících se jara a květin.

9. 5. /neděle/
DEN MATEK 
Připravili jsme pro všechny maminky překva-
pení v jabloneckých parcích. 

Konkrétní informace budou odtajněny v pá-
tek 7. 5. na webu.

13.–16. 5. /čtvrtek–neděle/
STEZKA ZMRZLÝCH MUŽŮ
Pankrác, Servác, Bonifác – určitě jste o nich již
slyšeli. Ale proč se jim říká zmrzlí muži? Proč je
v těchto dnech větší chladno než v jiných jar-
ních dnech? Nejen to se dozvíte na pátrací stezce
zmrzlých mužů. Těšit se můžete na hvězdnou
oblohu, kry z Antarktidy nebo třeba eskymácké
dovednosti.

15. 5. /sobota/
DEN RODINY
Oslava Dne rodiny na zahradě Vikýře se bude
konat dle aktuálních protiepidemických opatře-
ní pro pořádání akcí. Připravena bude rodinná
zábavná stezka, výstava maskotů Viky a Viky. 

20.–23. 5. /čtvrtek–neděle/
RYCHLOŠÍPÁCKÁ STEZKA
Pojďte se s námi vydat do jabloneckých Stínadel.
Třeba rozluštíte i záhadu hlavolamu. Čeká na
vás setkání se všemi kluky z party Rychlých šípů.

27.–30. 5. /čtvrtek–neděle/
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Stezka, která vás provede po známých i málo
známých studánkách v Jablonci a jeho okolí.

Knihovna je opět otevřena
V neděli 11. dubna skončil nouzový stav
a jablonecká knihovna se tak mohla opět
otevřít veřejnosti ve svém běžném celoroč-
ním provozu.

„Otevřeli jsme, avšak s regulací počtu ná-
vštěvníků, které můžeme na jednotlivých oddě-
leních současně obsloužit a pod podmínkou re-
spektování pokynů knihovníků a dodržování
základních pravidel 3 R – rozestupy 2 metry,
ochrana úst a nosu respirátory a dezinfekce ru-
kou,“ říká ředitel Městské knihovny Jablonec
nad Nisou Zbyněk Duda. Studovna a čítárna
otevřené nebudou, ale přístup k dennímu tisku
a ke kopírování je v multimediálním oddělení
v přízemí hlavní budovy. Délka návštěvy je ome-
zena na 30 minut. Provoz obnovily i pobočky
v objektech ZŠ Mozartova i Na Šumavě, v Ko-

koníně a v domě pečovatelské služby na Palac-
kého ulici.

Uzávěrka fotosoutěže 21. května
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou vyhlá-
sila 13. ročník amatérské fotografické soutě-
že na téma: Dobré ráno, ještě lepší den! Foto-
grafie mohou autoři zasílat do 21. května.

Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutě-
žící budou pouze rozděleni do dvou věkových
kategorií do 16 let a nad 16 let. Snímky nomi-
nované do soutěže musí být aktuální a nesmí
být starší než jeden rok. Každý účastník může
nominovat pouze práce vyhovující tématu Dob-
ré ráno, ještě lepší den! a přihlásit smí nanejvý-
še tři snímky. Ty posílejte s názvem a podepsa-
nou přihlášku ve formátu JPG v elektronické
podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu

soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším
objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschov-
na.cz nebo osobně na CD, DVD či USB zaříze-
ní. Minimální požadovaná velikost fotografií je
1 600 × 1 200 pixelů, platí zásada čím větší, tím
lepší. Přesná pravidla a přihlášky jsou na webu
http://bit.ly/fotosoutez2021.

Výstavy
V jablonecké knihovně jsou k vidění dvě vý-
stavy.

První se nachází v prostoru schodiště a jejím
autorem je Martin Gembec. Své práce nazval
Astrofotografie. Druhá výstava se jmenuje Nikdy
není pozdě začít a je umístěna na chodbě k mul-
timediálnímu oddělení. Zde své práce předsta-
vují absolventky akademie umění a kultury pro
seniory při ZUŠ Jablonec, výtvarný obor. (end)

■ Z knihovny
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Pomoc obětem trestných činů nebo násilí
Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní po-
moc všem, kdo se cítí být obětí trestného či-
nu. V Libereckém kraji působí od roku 2008
a najdete jej v liberecké Palachově ulici v do-
mě zvaném Liduška. 

Služba Bílého kruhu bezpečí má předcházet so-
ciálnímu vyloučení případně zmírňovat jeho
důsledky, stejně tak zmírňovat důsledky spá-
chaného trestného činu či domácího násilí. „To
se děje prostřednictvím přímého kontaktu
klienta s dvojicí konzultantů – psychosociální
a právní poradce. Tuto činnost v Liberci aktuál-
ně poskytuje 19 registrovaných dobrovolníků
z oborů práva, psychologie a sociální práce, do-
plněných o sedm asistentek, které se postarají
o příjem klienta,“ popisuje službu Eva Jandová,
vedoucí liberecké pobočky. Poradna je otevřená
v pondělí bez objednání od 17 do 19 hodin a pro
objednané klienty v době od 19 do 20 hodin. Ve
čtvrtek se mohou klienti objednat na dobu me-
zi 16–20 hodin.

„Zájemcům o službu a zvlášť zranitelným
obětem trestných činů je k dispozici klíčová so-
ciální pracovnice, která se jim věnuje individu-
álně. V odůvodněných případech může vyjet
přímo ke klientovi do domácnosti nebo např. do
nemocnice. Pomoci může také s vyhledáním
kontaktů, přípravou a vyplněním některých žá-
dostí nebo doprovodem na policii či k soudu,“
vysvětluje Jandová a dodává, že pro obětí trest-

ných činů, které dopadly na jejich psychiku
zvláště závažně, je možné bezplatně získat až
10 hodin podpůrné terapie. Tyto terapie jsou
časově dostupné a v poradně je poskytuje zku-
šená terapeutka.

„Službu nelimituje pohlaví, věk, sociální po-
stavení, státní občanství nebo příslušnost k ně-
které národnostní či náboženské menšině ani
jiné faktory. Dokonce může být i anonymní, po-
kud se tak klient rozhodne. Zpravidla konzul-
tujeme se samotným klientem, kterého však
může doprovodit i blízká osoba,“ říká vedoucí
pobočky Bílého kruhu bezpečí v Liberci. 

Poradna se nachází v centru Liberce v domě
Liduška v Palachově ulici. Je dobře dostupná

tramvají i MHD, parkovat je možné v obchod-
ním domě Plaza. 

Bílý kruh bezpečí zaštiťuje také několik linek
telefonické krizové pomoci, které fungují non-
stop. „Rovněž působíme v primární prevenci
kriminality, pořádáme přednášky pro širokou
a odbornou veřejnost, výcviky a semináře. Pro
zájemce o službu vydáváme letáky, brožury,
manuály,“ dodává Eva Jandová.

Bílý kruh bezpečí je zapsaným spolkem s pů-
sobností v celé České republice. Prostřed-
nictvím devíti poboček a v celostátní službě
Centrály BKB poskytuje odbornou, nestrannou
a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svěd-
kům, pozůstalým po obětech trestných činů
a osobám ohroženým domácím násilím. Pomoc
v Libereckém kraji poskytuje od roku 2008 po-
bočka v Liberci. (ej)

Bílý kruh bezpečí
Palachova 504/7, Liberec, objednávky na tel.:

485 150 707, 605 952 852
Telefonní linky krizové pomoci (nonstop provoz): 

DONA linka: 
251 511 313

Bezplatná Linka pomoci obětem trestných činů
a domácího násilí: 

116 006

OV Novoveská řeší 
několik palčivých záležitostí
První záležitostí, která trápí mnoho občanů
městské části, je neutěšený stav okružní cesty
okolo Novoveské vodní plochy po její proběhlé
úspěšné rekonstrukci. Osadní výbor ještě
v průběhu rekonstrukce vypracoval podnět
k provedení okružní cesty z dobře zhutnitelné-
ho materiálu nejvíce dostupného v Jablonci, tj.
jabloneckého perku (žulového eluvia). Bohužel
dodavatel stavby použil k úpravě cesty nevhod-
nou jílovitou zeminu, která se při dešti rozbah-
ňuje a cesta se pak nedá vůbec používat. Tato
záležitost byla interpelována v zápisech OV po
dokončení stavby, na podzim se však nic ne-
udělalo. Naposledy byla tato záležitost projedná-
na na jednání předsedů osadních výborů s pri-
mátorem a náměstky města v prosinci 2020.
K nápravě se přihlásil náměstek Petr Roubíček
a úkol byl takto uveden v zápise z jednání. Dou-
fáme, že se záležitost podaří na jaře vyřešit.

Dalším aktuálním problémem, který vzbudil
velký zájem občanů zejména v dotčené lokali-
tě, je požadavek dvou investorů (Pneuservis
Hnídek a Autosalon Astra) na změnu usnesení
zastupitelstva z minulého volebního období,
které nedoporučilo prodej pozemkové parcely
č. 1808/3 u ulice Knoflíkové. Uvedená parcela je
v majetku statutárního města Jablonec nad
Nisou a v katastru je vedena se způsobem vy-
užití jako sportoviště a rekreační plocha. Podle
studie předané investory na město by měla být
tato parcela zastavěna rozšířenými objekty jed-
nak Pneuservisu Hnídek a jednak Autosalonu
Astra. Tento záměr vzbudil u obyvatelů dotčené
lokality zásadní nesouhlas, protože už stávající
provoz pneuservisu zatěžuje svou činností
okolní převažující zástavbu rodinných domů.
Proto je navrhovaná studie zástavby pozemku
s původním klidovým režimem sportoviště
a rekreační plochy na výrobní činnost pneuser-
visu občany sousedících rodinných domů zá-
sadně odmítána.

Osadnímu výboru byly předány podklady pro
zamýšlenou zástavbu a doklady koncentrované
občany ze sousedních dotčených nemovitostí
s historií záměrů využití uvedeného pozemku.
Na základě těchto podkladů má proběhnout
v květnu jednání na úrovni technického ná-
městka primátora Petra Roubíčka za účasti
všech zainteresovaných. 

Miloš Zahradník, 
předseda OV Novovesská

Vyroste v Rýnovicích 
za jízdárnou „panelové“ 
sídliště?
Minulé léto jsme si s členy osadního výboru
společně prochodili celé území našich dvou ka-
tastrů a dlouhé hodiny po cestě diskutovali, co
kde zlepšit, jaké jsou kde rozvojové plány, kte-
ré z nich nám přijdou pro naše části města pří-
nosné a které spíš škodlivé.

V území mezi odbočkou z ulice Tovární na
Horní Proseč, jízdárnou a Novou osadou jsme
narazili na to, že tam byla už před deseti lety
povolena výstavba sedmi bytových domů, které
mají charakteristiky těch nejhorších sídlišť.

Jsou to bodové domy bez zahrad či vnitrobloků,
které by nabídly alespoň kousek soukromí,
s většinou parkování v ulicích, bez jakýchkoli
dětských hřišť nebo sportovišť. Pokud jednou
město převezme prostranství okolo domů, tak
vybudovat rekreační zázemí a starat se o par-
kování obyvatel přijde draho. A pokud nepře-
vezme a ostatní lidé tudy budou procházet
a prostranství využívat, bude mít společenství
vlastníků nárok na nájem od města – v několi-
ka podobných případech už tak soudy rozhod-
ly. Zjistili jsme, že územní rozhodnutí je platné,
využité terénními úpravami a už to nepůjde
změnit a hodně nás to mrzelo.

Teď se objevila šance to ovlivnit a změnit.
Ukázalo se, že investor nevlastní část pozemků,
na kterých chce domy stavět, a potřebuje je od
města odkoupit. Rádi bychom, aby město tuto
situaci využilo k jednání a na oplátku přimělo
investora projekt upravit. Takový závěr jsme si
na minulém zasedání jednomyslně odhlasovali
a budeme se snažit zastupitele o něm přesvěd-
čit. Podaří se to, třeba i s vaší pomocí, anebo
nám vyroste v 21. století v Jablonci další sídliště?

Petr Klápště, 
předseda osadního výboru Rýnovice a Lukášov

■ Osadní výbory

Zde, na místě bývalého koupaliště a dnešního výběhu pro koně, jsou už 10 let povoleny novodobé „paneláčky“

Foto archiv Bílý kruh bezpečí



■ Ohlédnutí
Izerína má již své renomé 
Pěvecký soubor Izerína má už rok
vynucenou uměleckou pauzu. To
nic nemění na faktu, že dámy a pá-
nové z Izeríny vždy svým vystou-
pením rozdávali radost poslucha-
čům a příznivcům. Každý rok měli
cca 10 až 15 vystoupení, nejvíce
během léta a adventu. Připočítat se
musí i pravidelné veřejné zkouš-
ky, ke kterým se opět po uvolnění
pravidel vrátí. 

Izerína není jen skupina kolegů,
muzikantů, zpěváků a zpěvaček,
Izerína jsou hlavně přátelé, kteří si
jsou oporou i v těžkých chvílích
v důsledku vládních opatření v do-
bě pandemie. A právě v těchto mo-
mentech se ukazuje síla společen-
ství, které se navenek projevuje
společným vystupováním a zpívá-
ním, ale jeho podstatu tvoří přátel-
ství a pocit pospolitosti. Na pevné
vazby mezi členy Izeríny hodně dbá
i sbormistr Roman Hampacher,
který soubor vede od samého za-
čátku, tedy od roku 2014. Centrum
sociálních služeb Jablonec nad
Nisou, p. o., vytváří již třináct let
zázemí pro fungování takových se-
niorských komunit, které se právě
v této době pro lidi v seniorském
věku ukazují životně důležité.
Všichni se těší, až se prostory spol-
kového domu opět rozezní zpěvem
a hudbou, ale i hlasy všech seniorů,
kteří se ve spolkovém domě sejdou
se svými přáteli, zajdou si napří-
klad zacvičit, na přednášku nebo
počítačový kurz. Izerína si pak
s Romanem bude opět užívat pra-
videlné zkoušky i vystoupení. (v)

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

Návleky pro ČČK 
V dubnovém čísle Jabloneckého
měsíčníku jsme informovali o vý-
zvě Pomáháme pletením, která je
stále aktuální. Přihlásilo se několik

šikovných pletařek, které se ihned
pustily do pletení módních návle-
ků na nohy. Zároveň se ozvali
i dárci vlny a příze. Hotové návleky
jsou určené pro jablonecký Český
červený kříž (ČČK). Centrum so-
ciálních služeb se na této výzvě
podílí organizačně, kdy propojuje
aktivní účastníky celé výzvy a ČČK.
Jeho ředitelku Kateřinu Havlovou
mnohé pletařky znají například
z přednášek, z klubové činnosti
i z mnoha městských akcí, pomá-
hání pletením má tedy i osobní
příběh. Prodejem hotových návleků
si ČČK zajistí prostředky pro své
dobrovolnické aktivity. Aktuální
nabídka připravených návleků je
k dispozici na vyžádání na telefon-
ním čísle 728 616 492. (lf)

Rada starších online
V Jablonci nad Nisou už 10 let fun-
guje Rada starších. Historicky prv-
ní zasedání proběhlo 19. dubna
2011 v prostorách spolkového do-
mu. Rada starších (RS) hájí zájmy
seniorů našeho města a usiluje
o jejich aktivní zapojení do ve-
řejného života. RS tvoří zástupci
jednotlivých klubů seniorů a se-
niorských zájmových skupin z Jab-
lonce nad Nisou, aktuálně je to
osm členů a jeden stálý host. 

RS jako celek je poradním orgá-
nem ředitelky Centra sociálních
služeb Jablonec nad Nisou. Za
běžných okolností se RS schází
zpravidla jednou měsíčně. Na svá
zasedání si zve i zástupce z řad od-
borníků a představitelů města
i kraje. V době pandemie zůstali
členové RS ve spojení převážně dí-
ky telefonickým hovorům a e-mai-
lové korespondenci. Na konci
března však RS zasedala online, ke
schůzce se připojil i náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní.
Projednávání mnoha témat online
zasedání se neslo v přátelské at-
mosféře.

(jv)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Květnové 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
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Pěvecký soubor Izerína, foto CSS

Pomáháme pletením, 5 x foto CSS

Online zasedání Rady starších, 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.

1. května 1921, 118, strana 1, 2, R + V
Praha. TGM přijal německého vyslance Dr.
Saengera. Zdá se, že návštěva souvisí s odcho-
dem pana vyslance z Prahy.

Berlín. Krize v Říšské radě. Ministr zahraničí
předložil svou abdikaci.

Paříž. Echo de Paris sděluje, že se pro obsaze-
ní Poruří počítá s částkou 100 milionů franků.

Jablonec. Sebevražda. Včera našli školáci na
Bartlově kopci v lesíku pana Adolfa Zappeho
mrtvé tělo mladého muže a zbraň. Přivolaný lé-
kař Dr. Fritsch konstatoval smrt zastřelením,
rána šla přímo do srdce. Sebevrahem je 26letý
Erwin Kohn, syn zesnulého obchodníka z Pod-
horské ulice Nathana Kohna.

3. května 1921, 120, strana 1, 2, 8, R+V
Praha. Májové demonstrace všech stran pro-
běhly v klidu. Komunisté, kterých bylo nejvíce,
slavili Svátek práce na Václavském náměstí.
Mezi řečníky byli i dva Němci, pan Löwenhard
a Lederer. Němečtí sociální demokraté se sešli
v Uránii. Čeští národní demokraté pořádali prů-
vody s prapory a hudbou.

Roudnice. Komunisté rozbili májovou oslavu,
kterou pořádali sociální demokraté. Řečník –
poslanec za sociální demokracii Soukup – byl
shozen z tribuny, a poté, co ho jeden komunis-
ta začal mlátit rudou vlajkou, se rozpoutala
rvačka. 

Praha. Ministerstvo vnitra vyzvalo k návratu
do vlasti uprchlíky z Bukoviny, Haliče a Polska.
Měli by opustit ČSR do 31. 5. 1921.

6. května 1921, 123, strana 1, R
Praha. Urputné boje vypukly v Horním Slez-
sku. Italské oddíly byly odzbrojeny a internová-
ny. K boji mezi Poláky a českými policisty zatím
nedošlo. Celou noc bojovali polští povstalci
s vojáky Dohody a německým obyvatelstvem.
Do města Odry dorazilo 200 uprchlíků před
polskými bandami. Část z nich je raněna, mno-
zí byli oloupeni.

10. května 1921, 127, strana 4, 5, V
Humor. A. Ach, paní Majerová, to jste vy!
Nejméně pět let jsme se neviděly. Jak to, že jste
mne okamžitě poznala? – B. Paní Procházková,
to je jasné, přece podle klobouku!

Sport. Fotbal. DSK Jablonec (náhradníci) proti
SV Trutnov 0:3. V sobotu hráli Jablonečtí v Trutno-
vě a vyhráli rozdílem tří branek. Opět vyhráli ti

lepší, to znamená silnější. Co předvedl Spor-
tovní spolek Trutnov, to papír stěží unese. Fa-
natické publikum reagovalo na každou suro-
vost potleskem. Hra připomínala ragby nebo
boj v madridské aréně, jen ne fotbal. Sudí Rös-
sel nemohl z důvodu osobní bezpečnosti řídit
hru tak, jak možná chtěl a uměl. Všeobecně
vzato, hráli trutnovští jen fotbal starého stylu –
jsou technicky daleko pozadu. Jablonečtí hráli
od začátku do konce nadšeně a obětavě – v prv-
ní půli jen s devíti hráči – jeden vyloučen, dru-
hý zraněn tak, že nemohl pokračovat ve hře.
Pozn. Ch. P.: DSK = Deutscher Sportklub, 
SV = Sportverein, Sportovní spolek

14. května 1921, 131, strana 9, V
Čtenáři nám píší. Pozvěte chudé děti k obědu!
Nezaměstnanost a smutné hospodářské pomě-
ry dopadají zejména na chudé rodiny s dětmi.
Školní lékaři konstatují, že děti jsou podvyživené
tak, jako za války. Bledé a hubené sedí v lavi-
cích, často je jim špatně z hladu. Městský výbor
péče o mládež proto startuje tuto akci v našem
městě. Víme, že Jablonečáci milují děti a mají
sociální cítění. Pozvěte je do svých domovů
a přihlaste se na radnici: 1. poschodí, místnost
č. 11.

Vzor přihlášky: Anton Gärtner, pasíř, Annen-
ská 6, zve jedno dítě (nebo dvě, tři), a to jednou
týdně (nebo dvakrát) jako hosta k obědu. Dou-
fáme ve velký ohlas.

Josef Scholze, jednatel, Kamil Plischke, zástup-
ce předsedy a místostarosta.

19. května 1921, 135
Jablonec. Urnový háj ještě letos! Spolek přátel
žehu Plamen jej zřídí pomocí zdejší samosprávy
na bývalém pozemku Weissova zahradnictví.
Plány budou předloženy co nejdříve. 22. 5. v půl
10 a v 11 hodin se budou v kině Metropol konat
dvě přednášky, které přednese pan ředitel po-
hřebního ústavu v Žitavě pan Koch.

20. května 1921, 136, strana 4, V
Jablonec. Černá kronika. Čtrnáctiletá školač-
ka zlodějkou. Dívka, která po domech hauzíru-
je s punčochami, se vetřela 17. 5. do domu v Sa-
dové ulici 23 (klíče byly neopatrně ponechány
v zámku), prohlédla všechny šuplíky v bytě
a ukradla desetikorunu. Policie případ vyšetřuje.

Dar z Kalkuty jabloneckým dětem. Velkorysá
firma Lawyers+Co nám poslala šek na 30 758 K
na fond zdejšího dětského domova. Šéf firmy
pan Lawyers předá další dary osobně při své
příští návštěvě Jablonce.

21. května 1921, 137, strana 5, 7, 12, V
Rýnovice. Katolický spolek pořádá v neděli 22. 5.
výlet na Trniště (Dornst). U obrázku Panny Ma-
rie se bude konat bohoslužba a v blízké restau-
raci společenská zábava s hudbou. Odchod
z Rýnovic v půl druhé.

Liberec. Přírodní divadlo v městském lesíku
zve 22. 5. ve 3 hodiny na hru Nibelungové od
Friedricha Hebbela. Předprodej ve Schwedlero-
vě knihkupectví.

Inzerát. Hostinec Lesní divadlo v Proseči po-
řádá v neděli 22. 5. koncert na počest všech
Emilů. Máme otevřeno každý den! Srdečně zve
hostinský.

25. května 1921, 141, strana 5, V
Pro naše hospodyňky. Recept na koláč z re-
barbory. Zaděláme těsto z 1/2 kg mouky, 2 vajec,
50 g másla nebo jiného tuku, 30 g cukru, 1/4 litru
mléka, 30 g kvasnic. Necháme dobře vykynout
a rozprostřeme na plech. Oloupeme rebarboru,
nakrájíme a rozložíme na těsto, silně pocukru-
jeme. Můžeme doplnit mřížkou z těsta a upeče-
me.

31. května 1921, 147, strana 6, 7, V
Lesní divadlo na Mariánských boudách
u Desné uvádí v neděli 5. 6. hru se zpěvy a tan-
ci Mravenčí čarodějka. Hra má 5 aktů. Začíná
se v 1/2 4 odpoledne.

Inzerát. Grafoložka, vědecky fundovaná, pů-
sobí už jen nakrátko v Reichstrasse č. 1, 2. po-
schodí vlevo.

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. května. 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 dubnového kvízu byla za a:
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 mateřská škola.

Výhercem dubnového kvízu je Miloš Rund.

Otázka na květen
V budově bývalé porodnice v Turnovské ulici,
která byla vystavěna v letech 1927–32 dle návr-
hu architekta Roberta Hemmricha, se také na-
cházela:

a) mikve

b) modlitebna s oltářem

c) knihovna

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Německý klub DSK Gablonz, který pobýval v Jablonci
nad Nisou, byl založen v roce 1905. První oficiální zá-
pas sehrál s Varnsdorfem a skončil remízou 4:4 a další
utkání proti RSK Reichenberg prohrál 1:3. V sezóně
1922/1923 klub dosáhl největšího úspěchu, kdy vyhrál
titul mistra severní župy v I. třídě a postoupil do I. ligy.
K nejúspěšnějším hráčům tohoto období patřili: Lien-
hardt, Feix, Alt, Liebscher, Dreithaler, Lerch, Meissner,
Rudolf, Hirsch, Kunte, Zimmermann, Keim, Müller a Po-
povich. Také v sezóně 1932/1933 hrál DSK Amatérské
mistrovství ČSAF, ale hned v 1. kole vypadl s SK České
Budějovice po prohře 1:3 a 1:4.
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■ Jablonecké maličkosti LVIII.

Musím na tomto místě vzpomenout jablo-
neckého patriota Václava Vostřáka. Byl to
totiž právě on, kdo mi před nějakými deseti
lety vyprávěl o fasádě historického domu
v Podhorské ulici, jenž je prý vcelku překva-
pivě vyzdoben motivy elektrických zařízení.
Václav měl vskutku cit pro jablonecké kuriozi-
ty. Přesně vystihl nečekanou zvláštnost zdo-
bení Horschakova domu č. 1812/29. 

Gypsové listy, vznešené ornamenty, dívčí mas-
karony s dlouhými copy a zralé hrušky – nic ji-
ného bychom u jablonecké secese přeci neče-
kali. To je přesně ona; typický začátek dvacátého
století: doba moderních nápadů, divokých po-
střižin a také – elektrických zařízení. Jablonec
nad Nisou se totiž v roce 1891 také napojil na e-
lektrickou síť a tím začala nové etapa rozvoje
zdejšího průmyslu i vylepšování komfortu do-
mácností. U zrodu elektrifikace města na Nise
stál továrník Gustav Hoffmann,
majitel přádelny Karl Hoff-
mann’s Söhne, který ve spojení
s firmou Gebrüder Mahla oslo-
vil vídeňskou firmu Kreme-
netzky, Mayer & Co. a ta na je-
jich objednávku vypracovala
plán na zřízení první zdejší
elektrické sítě. Zdrojem energie
pro ni byla vodní elektrárna při
Hoffmannově fabrice na Brand-
lu, kde byla umístěna turbína
o výkonu 200 koní. Při ní byly
instalovány čtyři generátory,
produkující stejnosměrný proud
následně transformovaný 280
V a 110 A. Pro případ nedostat-
ku vody byl systém pojištěn ješ-
tě i parními stroji Hoffmannovy
přádelny dosahujícími výkonu
až 500 koňských sil. Z Brandlu
pak byly taženy kabelovody
s elektrickým proudem do měs-
ta; zajímavostí je, že tehdejší
Jablonečané platili elektřinu

paušálem – rodinný dům přišla na 12 zlatých
a hostinec na dvacet. Celý systém se pak velmi
rychle rozšiřoval a zdokonaloval, ale kupodivu
dlouho zůstával v soukromém vlastnictví; to tr-
valo až do roku 1910, kdy byla městem Jablonec
nad Nisou soukromá firma továrníků Mahly
a Hoffmanna odkoupena a přeměněna na měst-
skou elektrárnu. 

Jedním z vítězů elektrické revoluce v Jab-
lonci nad Nisou byl také elektrotechnik Adolf
Horschak, který si roku 1899 otevřel v Podhor-
ské ulici č. 42 první obchod s elektrotechnic-
kým materiálem. Prodával veškeré elektrické
zboží, zejména lustry a další prvky osvětlení,
ale také telefonní přístroje, Edisonovy fonogra-
fy s válečky, gramofony i gramofonové desky.
Každoročně také pořádal vánoční výstavy elek-
trických vláčků a dalších hraček. Zákazníkům
nabízel také těžší elektrotechnické vybavení:
dynama, elektromotory, akumulátory, dráty,

navíc firma zajišťovala i montáž světelného, te-
legrafního, telefonního vedení a hromosvodů.
Podle dobových údajů zaměstnával v terénu
patnáct montérů. Podniku se v době rozkvětu
elektrifikace Jablonce velmi dobře dařilo a roz-
šířil se natolik, že pro něj Adolf Horschak v ro-
ce 1904 dokončil na rohu ulic Mlýnská a Pod-
horská velkolepý dům. Jablonecká architektura
tehdy žila módní florální secesí a objekt proto
získal na první pohled klasicky zdobenou fasá-
du s římsami, listy, maskarony a monogramem
majitele v podobě propletených písmen AH nad
vchodem. Když se ovšem na okrovou fasádu
podíváme pozorněji, zjistíme, že obsahuje nej-
různější odkazy na živitele majitele, tedy elek-
trický proud. Jsou zde izolátory s vedením, ru-
ka držící blesky coby symboly elektřiny, a mezi
hruškami a listy je hned několik zářících lust-
rů. A potom je tu ústřední alegorie Energie zná-
zorněné jako secesní elegantní dáma ve zdobe-

ném korzetu, zdvihající ovšem
elektrické dráty spojující gene-
rátor s elektromotorem. 

Adolf Horschak si svého vel-
kolepého „elektrického“ domu
užil nějakých deset let; zemřel
po mozkové příhodě náhle
v srpnu 1915 ve věku pouhých
46 let. A protože byl moderním
a progresivním technikem, přál
si pohřeb žehem, který musel
být tehdy proveden v saské Ži-
tavě, neboť rakouské zákony jej
v Čechách neumožňovaly. Po
dobře rozjetém podnikání zů-
staly dluhy; vdova Antonie se
teprve na konci roku 1917 vy-
rovnala se všemi věřiteli firmy
a následně prodala dům v Pod-
horské ulici, kde pomalu se od-
lupující „elektrické“ symboly
na fasádě stále připomínají zář-
né chvíle podnikání elektro-
technika Adolfa Horschaka. 

Marek Řeháček

Horschakův „elektrický“ dům

Kresba Petr Ferdyš Polda

Kulaté jubileum slavných architektů
V letošním roce si připomínáme životní vý-
ročí dvou významných jabloneckých archi-
tektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmri-
cha. 

Oba se narodili před 150 lety v Jablonci nad Ni-
sou – Josef Zasche 9. listopadu a Robert Hemmrich
1. května roku 1871. Zpočátku se jejich životní
osudy odvíjely velmi podobně. Znali se už od
dětství a ještě více se jejich cesty propojily,
když oba v roce 1885 začali studovat ve staveb-
ním oddělení Státní průmyslové školy v Liberci. 

Studia úspěšně dokončili a poté už se vydali
každý jiným směrem. 

Josef Zasche zamířil na výtvarnou akademii
do Vídně a na konci 19. století natrvalo zakotvil
v Praze. Robert Hemmrich se nejprve vydal do
ciziny získat potřebné praktické zkušenosti
a po složení stavitelské zkoušky začal svoji ka-
riéru architekta v Liberci. 

Díky svému talentu a píli se oba stali úspěš-
nými architekty. Josef Zasche měl svůj ateliér
v centru Prahy, kde vyprojektoval řadu vý-
znamných budov, ale nikdy nepřestal být pří-
slušníkem rodné obce a ponechal si zde i do-
mek po rodičích v Křížové ulici č. p. 164. Robert
Hemmrich se Jablonci nad Nisou nikdy na

dlouho nevzdálil a byl s ním spojený jako má-
lokdo. Ateliér měl v otcově domě ve Vídeňské,
dnes Pražské ulici 12.

Josef Zasche již na začátku své kariéry na-
vrhl jeden z nejkrásnějších secesních kostelů
ve střední Evropě, stavbu, kterou se dnes může
Jablonec nad Nisou právem pyšnit. Domi-
nantou a symbolem města je pak druhý z jeho
kostelů, nový římskokatolický na Horním ná-
městí. Byl zbudovaný o 30 let později, v době,
kdy už se Zascheho úspěšná tvůrčí dráha zača-
la uzavírat. 

Výjimečnost Roberta Hemmricha spočívá
v tom, že v Jablonci nad Nisou navrhl několik
stovek staveb a svým architektonickým rukopi-
sem vtiskl městu osobitý charakter. Navrhoval
městské lázně, školy, obytné a exportní domy,
vily, průmyslové objekty i rozhledny. Jelikož
úspěšného kolegu napodobovali další jabloneč-
tí architekti a stavitelé, vznikly celé části města
ztvárněné v Hemmrichovském stylu. 

Na konci svých plodných životů se Zasche
i Hemmrich dočkali velkého zklamání a pocitu,
že jejich celoživotní snažení skončilo v tros-
kách. Z pečlivě spravovaných ateliérů nezbylo
nic. Na dlouhý čas upadli v zapomnění i ti, kte-
ří v nich po mnoho let navrhovali stavby, z ni-
chž se najednou stala bezejmenná díla. 

Robert Hemmrich zemřel v Jablonci nad
Nisou 15. dubna 1946, Josef Zasche 11. října
1957 ve vesnici Schackensleben u Magdeburku.

Muselo uplynout několik desítek roků, aby se
s návratem historické paměti vrátila do pově-
domí odborné i laické veřejnosti i jména dvou
architektů, kteří v průběhu první poloviny 20.
století zásadním způsobem ovlivnili stavební
podobu svého rodného města.

Jan Strnad / Městská galerie MY
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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/

S koalicí se shodujeme, že chceme přivést
tramvaj na nový terminál v centru města. Když
jsem však v minulém měsíčníku upozornil na
to, jaké má odsunutí obou projektů dopady
v podobě nečerpání stamilionových dotací, ná-
městek Roubíček odpovědnost přehodil na
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.
(DPMLJ), problém bagatelizoval a snažil se
znevěrohodnit mnou uvedenou částku. Tak se
na to podívejme ještě jednou a pořádně.

Kdo odložil prodloužení tramvaje? S nápa-
dem přišel na semináři pro zastupitele primátor
Čeřovský a dotlačil k němu zástupce DPMLJ.
Těm nezbylo než ustoupit. Jablonec vlastní po-
zemky, takže když nechce, DPMLJ nic nepo-
staví.

O kolik jistých peněz na investice přijdeme?
Počítejme spolu. Odložením výstavby terminá-
lu přijdeme o 125 milionů dotací z Integrova-
ného plánu rozvoje území Liberec a Jablonec
nad Nisou (IPRÚ). Částka vychází z výpočtů ří-

dícího výboru IPRÚ a z jednání s náměstkem
Roubíčkem.

Tím, že Jablonec vyvolal odložení prodlouže-
ní tramvajové trati do centra Jablonce na při-
pravovaný terminál, DPMLJ a potažmo Jablo-
nec jako jeho akcionář nezíská na projekt
z Operačního programu Doprava 2014–2020
svého času již přidělenou dotaci 197 milionů.
Částka vychází z usnesení představenstva
DPMLJ z 16. 5. 2019.

Tím, že se trať z Liberce do Jablonce zmoder-
nizuje, ale neprodlouží na terminál, se DPMLJ
i Jablonci modernizace trati prodraží o 23 mi-
lionů, protože vlivem horšího plnění paramet-
rů projektu se sníží podíl dotace. Částka vychá-
zí z porovnání minulých a současných odhadů
DPMLJ ohledně dosažitelné dotace.

Celkem nevyčerpá Jablonec a DPMLJ na
projekty na území Jablonce a na trati do Jab-
lonce přes 345 milionů již přidělených evrop-
ských dotací. A navíc přijde o nemalé peníze

tím, že úpravy ulic po vybudování dešťové ka-
nalizace nepůjdou časově spojit s prodlouže-
ním trati a zaplatit z dotací. Náměstek Roubíček
pracoval se 140 miliony a tvrdil, že můj odhad
téměř 400 milionů je úplně vymyšlený. Kdo byl
blíž?

Ne nadarmo se říká, že je lepší vrabec v hrs-
ti než holub na střeše. Teď jsme měli dotace ji-
sté, ale v budoucnu už jistotu nemáme. Argu-
mentovat budoucími částkami jako s jistotou,
jak předvedl pan náměstek, nelze. A podaří-li
se na prodloužení trati a výstavbu terminálu
získat dotace v příštím programovacím období,
nepoužijeme je zase na jiné projekty. Odsunutí
obou projektů nás zkrátka vyjde draho.

Pan náměstek by se měl řídit svou radou
z minulého čísla a místo vymýšlení nepravdivé
argumentace „šel prostě pracovat“, abychom
měli terminál co nejdříve.

Jakub Macek, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

ODSunutí důležitých investic vyjde draho: počítejme spolu

Již druhé Velikonoce vypadaly jinak, 
přesto jsme prožili velké požehnání! 
Velikonoce jsou největším křesťanským svát-
kem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem
nového života a zrození. Tento čas byl v jablo-

necké NADĚJI vždy spojen s velikonoční boho-
službou, vyzdobeným svátečním stolem, slo-
vem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii
koronaviru museli s lidmi bez domova slavit ji-
nak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale
společná bohoslužba a pocit zklidnění, na které
jsme byli léta zvyklí, nebyly možné. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude ji-
ný a pravá oslava přijde třeba napřesrok. O to
větší bylo naše překvapení, když na Zelený
čtvrtek zazvonil na naše dveře „náš“ kazatel
Roman, který přivezl pro zaměstnance povzbu-
zení v podobě ručně pečených a zdobených
perníčků, lineckého pečiva a jiných dobrot, které
napekly dobrovolnice z místního sboru Církve
adventistů. Tentokrát tedy nebyli obdarováni
pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří
se po dlouhé době pandemie a každodenní pé-
či o potřebné cítí také unaveni. Za nápad velmi
děkujeme, překvapení bylo opravdu nečekané,

a o to milejší. Děkujeme všem, kteří nás podpo-
rují a myslí na nás v této těžké době! Uvědo-
mujeme si, že to není vůbec samozřejmé. 

Milena Havrdová, 
oblastní ředitelka NADĚJE

■ Došlo do redakce

Piráti dlouhodobě upozorňují na potřebu zvý-
šení investic do zanedbaného městského majet-
ku. V době našeho působení ve vedení města
byla zahájena oprava neobyvatelných měst-
ských bytů, což byl hned první bod našeho ko-
aličního programu. Spolupráce na programo-
vých bodech se dařila. Koalice se bohužel pře-
sto po necelém roce rozpadla. Důvodem byl ne-
únosný střet zájmů tehdejšího primátora, který
prosazoval vyplacení městských peněz pro
svou firmu, přestože k tomu neexistoval žádný
smluvní podklad. Tehdejší náměstek pro rozvoj
Jakub Chuchlík (Piráti) nebyl odvolán pro ne-
schopnost, jak uvádí Milan Kouřil (ANO), ale
odstoupil z funkce sám v momentě, kdy se pří-
mo na jednání zastupitelstva dohodla nová ko-
alice ODS, ANO a SLK. Ta si rozdělila posty,
aniž by byl představen program a cíle pro vede-
ní města. Program byl zveřejněn až po čtyřech
měsících vládnutí, na konci ledna 2020, a od-
halil nečekanou politickou shodu, protože byl

nápadně podobný tomu našemu. Nový náměs-
tek pro ekonomiku Milan Kouřil mohl tedy ply-
nule navázat s přípravou další fáze opravy bytů. 
Dne 19. 10. 2020 schválilo vedení města finan-
cování investiční akce opravy bytových jedno-
tek města dlouhodobým úvěrem ve výši
20 mil. Kč. Pro tento úvěr získalo 6. 11. 2020 zá-
vaznou nabídku pevné úrokové sazby 0,77 %
p. a. Celkové úrokové náklady při desetiletém
čerpání by tedy vycházely na 787 tis. Kč.
Bohužel tato nabídka nebyla zastupitelstvu
v roce 2020 předložena. Zastupitelstvu byl zá-
měr čerpání úvěru předložen k projednání až
v březnu 2021, kdy úrokové míry značně
vzrostly a nabídka pevné úrokové sazby na stej-
ný úvěr činí již 1,62 % p. a. Celkové úrokové ná-
klady při desetiletém čerpání vycházejí na
1 655 tis. Kč. Tedy o 868 tis. Kč dráž. Milan
Kouřil zdůvodňuje tuto časovou prodlevu nut-
ností stanovit správný postup zadání zakázky
rekonstrukčních prací. Vzhledem k tomu, že

magistrát disponuje týmem odborníků, pro které
je zadání veřejné zakázky v objemu 20 mil. Kč
rutinní záležitostí, nepovažujeme tento argu-
ment za platný. Vzhledem ke stavu přípravy byl
navíc v březnu schválen pouze záměr a pro
schválení smlouvy o úvěru muselo být svoláno
na 8. 4. 2021 mimořádné zastupitelstvo k pro-
jednání jediného bodu.

Investiční akce počítá s opravou 48 bytových
jednotek, které jsou nyní v neobyvatelném sta-
vu. Město Jablonec ale vlastní takových bytů
daleko více a tím, že náměstek nevyužil výhod-
nou nabídku v době její platnosti, poputuje bez-
mála 900 tis. Kč na zvýšené úrokové náklady
místo na opravu dalších bytů.

Jarmila Valešová, zastupitelka za Piráty 
a bývalá předsedkyně finančního výboru

Jakub Chuchlík, zastupitel za Piráty 
a bývalý náměstek pro rozvoj města

Zanedbaný majetek a promeškaná příležitost výhodného úvěru

Foto archiv NADĚJEFoto archiv NADĚJE
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Reakce na názory zastupitelů

Rekonstrukce městských bytů jsem po nástupu
do funkce přebíral jako necelý rok běžící pro-
jekt, na němž se podepisuje nedostatek financí.
Pokud jsme chtěli mít co nejdříve všechny
městské byty obyvatelné, bylo třeba financová-
ní posílit. Přišel jsem tedy s myšlenkou využít
mimořádně nízkých úrokových sazeb na finanč-
ním trhu a rekonstrukce financovat z výhodné-
ho úvěru. Náklady by pokryl příjem z nových
nájemních smluv a rozpočet města by tím ne-
byl zatížen. V listopadu 2020 jsme pak měli na
stole závaznou nabídku na úvěr 20 mil. Kč s pe-
vnou úrokovou sazbou 0,77 % p.a. A protože ve
věci vládla shoda, zdálo se, že nic nebude brá-
nit uskutečnění tohoto pro město bezprece-
dentního projektu. Nejednalo se o rutinní in-
vestiční akci, jak tvrdí paní Valešová, ale právě
naopak. To se ukázalo při projednání na fi-
nančním výboru (FV), během nějž přišel klíčový
moment, o kterém paní Valešová ve svém neko-
rektním útoku mlčí: kolega Marek Pieter namí-
tl, jestli by při objemu oprav ve výši 20 mil. Kč
neměla podle zákona o veřejných zakázkách

proběhnout veřejná soutěž. Ta by totiž vyžado-
vala mnohem delší přípravu a závazná nabídka
na výhodný úvěr by mezitím pozbyla platnosti.
A byla to právě paní Valešová, která trvala na
prověření i za cenu, že věc na prosincovém za-
stupitelstvu nebude projednána. Zde je citace
ze zápisu FV 7. 12. 2020 dostupného na webu
města: „Ing. Valešová – financování úvěrem je
kvitováno, …, pokud nás Marek Pieter upozornil
na možnost porušení zákona o veřejných zakáz-
kách, měli bychom to prověřit.“ FV proto nepři-
jal žádné usnesení a nedošlo ani k projednání
na prosincovém zastupitelstvu. Už 9. 12. jsem
obdržel od oddělení právního a veřejných zaká-
zek stanovisko, že rekonstrukce bytů skutečně
bude muset být podle zákona zadána jako jedi-
ná veřejná zakázka. V praxi to znamenalo, že se
rekonstrukce oddálí a navíc ji vysoutěží někdo
ze stavebních gigantů namísto toho, abychom
dali práci místním prověřeným řemeslníkům.

S touhle představou jsem se odmítal smířit
a znovu jsem vyzval naše právníky, aby se po-
kusili najít řešení. Ti přišli 18. ledna s přízni-

vým stanoviskem, že projekt můžeme rozdělit
na rekonstrukce jednotlivých menších celků (ty-
picky byty sdílející jeden vchod) při dodržení
podmínky § 6 zákona, že pro každou dílčí re-
konstrukci budou poptáni alespoň tři místní
dodavatelé. Teprve v tu chvíli byla věc odbloko-
vána, mohli a museli jsme si vyžádat novou na-
bídku úvěru a nabízelo se schválit vše na nej-
bližším zastupitelstvu v únoru 2021. V tu dobu je
ale tradičně projednáván roční rozpočet města
a bylo krajně nevhodné zatěžovat jednání ještě
úvěrem na rekonstrukci bytů. Záměr byl proto
schválen na březnovém jednání zastupitelstva. 

Ano, od prosince běžel čas a na finančních tr-
zích došlo díky optimismu z dalšího vývoje
ekonomiky k výraznému nárůstu úrokových
sazeb. Přesto trvám na tom, že všechny kroky,
které jsem od prosincového jednání FV činil
pro získání a schválení úvěru na rekonstrukci
bytů, byly odpovědné, racionální a bez neopod-
statněných prodlev. 

Milan Kouřil, 
náměstek pro ekonomiku a majetek

Úvěr na rekonstrukci bytů byl odložen na přání Jarmily Valešové

Pan Macek mně ve svém článku přiřkl neuvěři-
telnou schopnost, a to, že jsem dotlačil DPMLJ,
aby odložila prodloužení tramvajové trati. Žas-
nu nad tím, jak bývalý člen DR DPMLJ může
takovou hloupost vyslovit, když město Jablonec
je vlastníkem necelého půl procenta akcií
DPMLJ – toto číslo jasně vypovídá o faktickém
vlivu na strategické plány společnosti. 

Na projektu rekonstrukce a prodloužení
tramvajové trati začal pracovat Dopravní pod-
nik měst Liberec a Jablonec nad Nisou
(DPMLJ) v roce 2016. Jablonec umístil termi-
nál veřejné (autobusy, tramvaj) a osobní do-
pravy (VOD) do místa křížení ulic Lipanská –
Kamenná a prověřoval možné varianty trasování
prodloužené tramvajové trati. Byla vybrána va-
rianta ulicí Budovatelů a Soukennou přes Dolní
náměstí. DPMLJ pro tuto variantu připravoval
projektovou dokumentaci, která je také zásad-
ním podkladem pro podání žádosti o dotaci na

rekonstrukci stávající tratě a její prodloužení
na terminál.

Na počátku října 2019 se konal na můj popud
seminář pro zastupitele za účasti vrcholného
vedení DPMLJ a statutárního města Liberec.
Všichni byli seznámeni se stavem přípravy pro-
jektu a žádosti na Ministerstvo dopravy (MD)
o dotaci na rekonstrukci a prodloužení TRAM
tratě. Zjistilo se, že získat pravomocné územní
rozhodnutí k prodloužení tratě a doložit jej do
30. 6. 2020 na MD je velmi vážně ohroženo. Zá-
sadní příčinou je časová a procesní složitost
z důvodu velkého počtu účastníků řízení a mož-
nosti uplatnění jejich námitek při dodržení
všech zákonných lhůt. Hrozilo velké riziko, že
nebude poskytnuta žádná dotace, zahrnující
i současnou trať, pro nesplnění stanovených
podmínek. Dále zástupci DPMLJ potvrdili, že
většinu tratě linky č. 11 z Vratislavic do Jab-
lonce je nutné rekonstruovat a modernizovat

bez ohledu na prodloužení tratě v Jablonci.
Pokud se nepodaří tuto nutnou investici finan-
covat, tak je budoucnost stávající tratě velmi
vážně ohrožena. 

Představa jejího zániku byla pro mě silným
impulzem pro hledání jiné alternativy. Proto se
uskutečnilo v říjnu 2019 jednání zástupců
Jablonce a DPMLJ na MD u ředitele programů
EU, na kterém jsme zjistili, že existuje možnost
rozdělení celého projektu na dvě části. 1. etapa:
modernizace stávající tratě Vratislavice-Jab-
lonec nad Nisou se zachováním čerpání dotací.
2. etapa: prodloužení TRAM tratě na budoucí
terminál s možností podání žádostí o dotaci
v dalším programovém období. 

DPMLJ uspěl se žádostí o dotaci na 1. eta-
pu a riziko zániku stávající TRAM tratě se
podařilo díky spolupráci Jablonce, Liberce
a DPMLJ zažehnat. 

Jiří Čeřovský, primátor

„Vrabec v hrsti“ – modernizace stávající TRAM trati je lepší než její konec!

Jakub Macek rád, a musím přiznat, že poslední
dobou i napínavě, píše. Ve svých článcích však
používá hojně básnickou licenci. To v podstatě
znamená, že užívá určitou tvůrčí svobodu
a volnost autora, který mění původní předlohu
podle vlastního uměleckého záměru. Často jde
o uměleckou fikci. 

Nevím, zda přiznat zastupiteli Mackovi statut
umělce, nicméně s fikcí pracuje velmi obratně.
Jak jinak než fikcí si vysvětlit jeho nakládání
s různými ciframi, jež v aktuálním článku sčí-
tá. Jak to je s tím nátlakem na DMPLJ k odsu-
nutí projektu prodloužení tramvajové trati, vy-
světluje v jiném článku primátor Čeřovský. Já
cítím povinnost čtenářům sdělit, že Jablonec
o dotační peníze nepřijde, ale naopak ušetří 200
milionů korun, které by musel zaplatit v přípa-
dě, že by se všechny termíny nepodařilo dodr-
žet. A nedodržení termínů daných podmínkami
dotace hrozilo velmi reálně. 

Největší zpoždění přípravy obou projektů –
projektu DPMLJ na prodloužení a rekonstruk-
ci trati i městského na výstavbu terminálu
a parkovacího systému – nastalo v době, kdy

zastupitel Macek (politické hnutí Změna/Spo-
lečně pro Jablonec) byl členem koaličního ve-
dení v Jablonci nad Nisou a Dozorčí rady
DPMLJ. A tak se ptám: co udělal Jakub Macek,
člen koaličního vedení města a dozorčí rady
dopravního podniku, pro to, aby DPMLJ stihl
včas podat své projekty na rekonstrukci stávají-
cí a na prodloužení tramvajové trati do centra
Jablonce a aby Jablonec místo soutěží na zele-
né plochy na úkor parkovacích míst v dolním
centru a doplňování projektu výstavby Termi-
nálu VOD pracoval intenzivně na stavbě dešťo-
vé kanalizace spolu s rekonstrukcí sítí. 

Texty Jakuba Macka jsou jen populistické
řádky v měsíčníku, pouhé mlácení prázdné slá-
my bez jakéhokoli konstruktivního návrhu.
Protože s návrhy řešení Jakub Macek nepřichá-
zí. Vždy, když texty Jakuba Macka čtu, nemohu
si nevzpomenout na stranického kolegu Vác-
lava Vostřáka, jenž právě Jakubu Mackovi kdy-
si radil, že než něco vysloví, měl by si prohléd-
nout své jméno ze všech stran. 

Petr Roubíček, 
náměstek primátora

„Vrabec v hrsti“ – Jablonec o žádné peníze nepřijde

Ilustrační foto MMJN
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VÏdy, kdyÏ chci b˘t rychle v obraze, klikám
nejdfiív na www.nasejablonecko.cz

www.nasejablonecko.cz
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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

SERVISNÍ PROHLÍDKA
VA·EHO JÍZDNÍHO KOLA

nechte si své kolo prohlédnout 
a sefiídit vãas

v˘hodné cenové balíãky, 
krátké termíny oprav

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

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

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.

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí

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.

Dovolujeme si Vás pozvat 
do nově zrekonstruovaných prostor 
prodejny barev v Janovské ulici v Jablonci nad Nisou. 
Těšíme se na Vás.

Hledáme posilu do týmu prodejny, výhodou je praxe v oboru prodeje barev. 
Životopisy zasílejte: hfabianova@spectrum-franek.cz 

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 483 368 604/603

www.spectrum-franek.cz


