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Prosperita Jablonce – štěstí
přeje připraveným
Milí spoluobčané, náš Jablonec se nám v květnu
krásně zazelenal i celková situace v naší společ-
nosti je – obrazně řečeno – po dlouhé době „zele-
nější“. Vyhráno sice zdaleka není, ale věřím, že
zažíváme významný obrat k lepšímu. 

Všichni se těšíme na letní období a s tím spoje-
né velké cestování. Co přinese a jaké bude mít do-
pady, když svět ještě není většinově proočkován?
To zůstává otázkou, a je tedy stále na místě ro-
zumná obezřetnost.

Vliv složité doby ještě pociťujeme i na hospo-
daření Jablonce. Covidová krize nám ubrala cca
100 mil. korun na daňových příjmech a nezvykle
bílá zima nám výrazně prodražila zimní údržbu.
Přesto díky střídmosti v jiných výdajích vykazuje-
me ke konci dubna provozní přebytek 50 mil. Kč
a finanční kondici města dokážeme udržet i v pří-
padě zhoršení situace. Máme k tomu dostatečné
rezervy z minulých let (cca 200 mil. Kč). Pokud se
situace naopak trvale zlepší, pak můžeme počítat
s větším množstvím prostředků na obnovu ma-
jetku či na nové investice. Výše daňových příjmů
města totiž závisí na jeho počtu obyvatel, zaměst-
nanců a žáků (MŠ a ZŠ). V Jablonci máme silné
společnosti a pokud s jejich prosperitou poroste
i počet místních obyvatel, zaměstnanců a dětí ve
školách, pak porostou i příjmy městského roz-
počtu.

Jablonec takový rozmach historicky zažíval od
svého vzniku před 155 lety, kdy se opíral o svoji je-
dinečnost v oboru bižuterie. O dokonale zvládnu-
té řemeslo, o výrobu širokého sortimentu vysoce
kvalitních skleněných komponentů exportovaných
do celého světa. Toto odvětví prošlo za posledních
30 let turbulentním vývojem a pryč jsou časy, kdy
koncern Bižuterie v Jablonci zaměstnával 25 tisíc
lidí… Nicméně i tady se možná blýská na nové ča-
sy: ze světového bižuterního trhu přišla nečekaná
zpráva, že rakouský dominantní výrobce bižuter-
ních komponent Swarovski ukončí jejich výrobu.
Zraky obchodníků z celého světa se tak najednou
obrací směrem k jablonecké Preciose!

Proto i vedení našeho města promýšlí, jak při-
spět k popularizaci jablonecké bižuterie, a to
v rámci projektu Křišťálové údolí, který zahrnuje
celý náš kraj. Připravujeme řadu významných
akcí, těmi chceme přispět k výraznému prosaze-
ní naší tradice českých sklářů a jejich umělec-
kých výrobků ve světě.

Doba nám tedy nevzala velké možnosti, ale štěs-
tí přeje připraveným!

Přeji všem příjemné červnové dny nastupující
letní sezony a dětem přeji úspěšné uzavření škol-
ního roku. 

Milan Kouřil,
náměstek primátora

Modelka Alžběta „Zea“ Ferencová na snímku Elišky Sky Kyselkové v rámci kampaně Preciosa Components – Unstoppable

Dotlouklo srdce velkého hudebníka 
Jana Krajníka. Více na 18. straně.



(2)

jablonecký měsíčník červen 2021

Plán obnovy majetku i pro školské,
sportovní, kulturní i (ne)bytové objekty

Průzkum mezi obyvateli Jablonce odhalil jako
veřejnou prioritu postupnou nápravu stavu ko-
munikací. Ve spolupráci s kolegy z technického
odboru jsme během covidové krize situaci vy-
hodnocovali a vypracovali jsme akční plán
oprav na následujících pět let, který už obsahu-
je konkrétní seznam komunikací pro opravy.

Kromě nich jsou tu ovšem školy, školky,
sportovní a kulturní objekty, byty i nebytové
objekty v majetku města a ty všechny také vo-
lají po opravách a rekonstrukcích. I pro ně po-
čítá fond obnovy majetku s dvojnásobnou část-
kou, tedy dvojnásobným tempem obnovy.

Školské objekty dostanou o 5 milionů
ročně víc
Na obnovu školských objektů jsme v posled-
ních pěti letech vynakládali v průměru 15 mi-
lionů Kč ročně. V následujících letech bychom
rádi zvýšili tempo obnovy na průměr 20 milio-
nů Kč ročně. Mezi prioritami registrujeme
u mateřských škol 14 rekonstrukčních akcí za
40 milionů Kč, u základních škol 17 akcí za 30
milionů Kč, u speciálních základních škol šest
akcí za 25 milionů Kč a také pět akcí v hodnotě
5 milionů Kč u uměleckých škol. Celkem tedy
do 42 prioritních oprav a rekonstrukcí škol-
ských objektů potřebujeme v následujících pěti
letech napumpovat cca 100 milionů Kč včetně
rezervy na drobné opravy a akce do 500 tisíc
Kč. Samostatnou akcí je výměna oken u střední
uměleckoprůmyslové školy s kvalifikovaným
odhadem 29 milionů Kč, která je nad rámcem

potřebných 100 milionů Kč. Pokud se podaří re-
alizovat tento pětiletý akční plán oprav a re-
konstrukcí školských objektů, dovedeme tento
segment městského majetku do stavu, který
můžeme považovat za žádoucí. 

Sportoviště: 25 rekonstrukčních akcí 
za 100 milionů
Oddělení správy nebytových objektů má u měst-
ské sportovní infrastruktury na stole seznam 25
rekonstrukčních akcí nejvyšší priority za více
jak 130 milionů Kč. Naší ambicí je vyčlenit pro
sportoviště každý rok 20 milionů Kč. Během
pěti let tedy provést opravy za 100 milionů Kč
a podobně jako u školských objektů se tak do-
stat do relativně vyhovujícího stavu.

Finanční injekce pro kulturní objekty
Přes 12 milionů Kč potřebujeme vynaložit na
opravy fasád městské knihovny a městského
divadla včetně drobnějších oprav v obou objek-
tech. Eurocentrum, kina, kulturní památky…
I tento majetek potřebuje pro nutné opravy fi-
nanční injekci v řádu milionů korun. V dlouho-
dobém plánu obnovy plánujeme tedy vyčlenit
na opravy kulturních objektů pravidelně mini-
málně 5 milionů Kč každý rok. Samostatným
projektem a zároveň těžkou výzvou je revitali-
zace městských lázní. U tohoto objektu ztrosko-
talo už mnoho dobře míněných plánů. Podle
mého musíme začít vyčíslením potřebných fi-
nancí na jejich obnovu i na zajištění jejich ná-
sledného provozu. Jasnou finanční představu

musíme mít, ať už bude objekt bývalých měst-
ských lázní znovu sloužit poskytování lázeň-
ských služeb nebo se úplně změní způsob vyu-
žití této kulturní památky z období rozkvětu
Jablonce ze začátku minulého století.

Bytové objekty a byty nenechat 
neobsazené
Saldo nákladů a příjmů bytového hospodářství
města je ročně cca 6 milionů Kč. Tyto prostřed-
ky chceme do obnovy tohoto majetku vracet,
tím postupně a pravidelně jeho stav zlepšovat.
Vedle tohoto záměru běží samostatně projekt
rekonstrukce 50 volných menších bytů v celko-
vé částce 20 milionů Kč. Bytový fond města čítá
téměř 800 bytů, naším cílem je nenechávat by-
ty neobsazené a postupně jejich kondici zlepšo-
vat.

Víc peněz také pro radnici a kino, 
veřejnou zeleň, osvětlení i mobiliář 
Nemůžeme zapomenout na budovu radnice
včetně kina a další objekty vnitřní správy, na je-
jichž obnovu chceme každý rok vyčlenit 3 mi-
liony Kč. I v letošním roce v této částce opraví-
me toalety a rozvody vody v budově radnice,
v příštím roce by měla přijít na řadu výměna
sedaček v kině Radnice za 2,5 milionu Kč a dal-
ší drobné opravy.

Veřejná zeleň a její každoroční údržba, opra-
vy veřejného osvětlení a městského mobiliáře
včetně kontejnerových stání jsou nedílnou
a velmi významnou součástí celkového plánu
obnovy městského majetku kumulativně ve vý-
ši 26 milionů Kč každý rok. 

Představili jsme si tedy některé částky z celé
navržené struktury fondu obnovy majetku.
Můžeme diskutovat o tom, jestli někde přidat
a někde ubrat, můžeme se přít o priority.
Nemělo by být ale sporu o tom, že teď je koneč-
ně potřeba začít řešit vnitřní dluh na majetku
města. I v dobách hojnosti z let 2015–2019, kdy
se příjmy města zvýšily o téměř 50 %, byl po-
pelkou, před níž stále dostávalo přednost snižo-
vání fiskální zadluženosti města. Ta je totiž na
rozdíl od vnitřního dluhu oficiálně vykazována
a je tedy na očích. Vnitřní dluh oficiálně vyka-
zován není, a proto se na něj lépe zapomíná. On
ale nezmizel. Každý rok nám o něco narostl. Na
očích ho máme všichni, když se rozhlédneme
kolem sebe, a ilustrují ho i fotografie tohoto
článku. 

Proto jsem se rozhodl pro boj s vnitřním dlu-
hem. Chci pro jeho nápravu a významné sníže-
ní získat i podporu zastupitelů a veřejnosti.
Není na co čekat.

Milan Kouřil
náměstek primátora pro ekonomiku

V květnovém čísle jsem vás poprvé informoval o tom, že připravuji plán obnovy majetku města a že pro jeho financování je
připraven ke schválení nástroj s jasně danými pravidly – fond na obnovu majetku. Během 10 let by se z něj mělo čerpat
rekordních 1,5 miliardy Kč, což je dvojnásobek toho, co jsme do rekonstrukcí a údržby dávali doposud. 

Foto 4 x archiv MMJN
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ŠKOLY
• Obnovila se výuka ve středních školách, kam do té do-

by mohli studenti docházet jen na praktickou výuku. 
• Do škol se mohli vrátit také vysokoškoláci.
• Běžný provoz začal v základních uměleckých ško-

lách, avšak pro víc jak desetičlenné skupiny byl po-
vinný test, přičemž uznáván byl i ten, který děti ab-
solvovaly ve škole. 

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
• Hotely, penziony a jiná zařízení opět začaly ubytovávat

všechny hosty. Jejich kapacita přestala být omezená. 
• Hosté musí mít PCR nebo antigenní test, potvrzení

o očkování nebo prodělané nemoci covid-19 v po-
sledních 180 dnech.

• Při pobytu delším jak jeden týden musí hosté pod-
stoupit v průběhu další test.

• Pouze pro hosty mohou být otevřené hotelové res-
taurace, a to od 6 do 22 hodin, zakázané je podávání
jídla formou švédských stolů. 

• Restaurace by se mohly otevřít 14. června (informa-
ce jsou k datu 24. 5.)

SPORT
• Počet lidí sportujících v jedné skupině se zvýšil na 12.
• Na celém sportovišti může být maximálně 30 lidí.

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
• Zoologické a botanické zahrady mohly návštěvní-

kům zpřístupnit i vnitřní pavilony, platí však omeze-
ní jedna osoba na 15 metrů čtverečních.

• Kapacita zahrad je zpřístupněna na 50 procent.

KULTURNÍ AKCE
• Už je možné pořádat kulturní akce venku, účastnit

se jich může polovina kapacity areálu, maximálně
ale 1 000 lidí. Vevnitř platí limit 500 lidí.

• Podmínkou je test, potvrzení o očkování či proděla-
né nemoci.

• Diváci musí pouze sedět a mít nasazený respirátor.

Jaká jsou pravidla pro testování?
V pátek 21. května vláda změnila pravidla pro testo-
vání, prodloužila ochrannou lhůtu po prodělání covi-

du a upravila podmínky pro vstup do restaurací nebo
kadeřnictví. Tam se bez testů dostanou i lidé, kteří
mají tři týdny po první dávce očkování. Jak ale proká-
zat, že člověk je opravdu očkovaný?

Odborníci počítají s tím, že půl roku po prodělání
nemoci covid-19 mají lidé ještě dost protilátek.
Doposud platilo, že lidé s potvrzením o tom, že jsou 90
dní po nemoci, se nemusí testovat, například když
jdou do práce, do školy, ke kadeřnici nebo na masáž. 

Jak si zajít ke kadeřníkovi nebo na zahrádku?
Potvrzení o prodělání nemoci covid-19 lze získat na-
příklad od praktického lékaře. Je třeba však počítat
s tím, že praktici si účtují poplatek, který by se měl po-
hybovat kolem stokoruny. SMS potvrzení stačit ne-
musí.

Druhou možností je získat potvrzení od hygienické
stanice, ale pouze tehdy, že člověka poslala na test
právě hygiena. V tomto případě je potvrzení bez-
platné.

Pravidla ochranné lhůty, během které mohou lidé
bez testů například na zahrádky restaurací nebo ke
kadeřníkovi, se změnila i co se týče očkování. Už prv-
ní dávka podle odborníků do určité míry chrání proti
onemocnění. Od 24. května je možné využívat aplika-
ci první dávky po uplynutí tří týdnů od ní jako určitou
ochranu. Tzn., že byl-li jste očkován 4. května, pak
ochranná lhůta po prvním očkování začíná platit 25.
června. 

Jak ale prokázat, že člověk na první dávce 
opravdu byl? 
Je nutné mít certifikát, který si každý očkovaný může
vyžádat od zdravotnického personálu či praktického
lékaře ihned po očkování. Druhou možností je vypl-
nění údajů a vytisknutí certifikátu přes Očkovací por-
tál občana (www.ocko.uzis.cz). 

Je to opravdu jednoduché. K přihlášení do portálu
použijete rodné číslo a číslo občanského průkazu. Do
systému se dostanete i přes eidentitu, tedy Portál ob-
čana. Pak uvidíte informaci o stavu svého očkování,
potvrzení lze vytisknout pomocí jednoho kliknutí na
zvýrazněné tlačítko. 

(red)

Další opatření se uvolnila 
na konci května

Od pondělí 24. května se v Česku uvolnila další protiepidemická opatření. Týkala se
zvláště studentů středních škol, kteří se mohli po mnoha měsících vrátit do lavic.
Otevřela se také ubytovací zařízení pro všechny hosty.

■ Počet pacientů
klesá, opatření trvají 
Počty hospitalizovaných covid
pozitivních pacientů v jablonec-
ké nemocnici pomalu klesají,
řada omezení však nadále trvá. 

Postupně se obnovují plánované
výkony, podrobné informace z jed-
notlivých oddělení naleznete na
webu nemocnice v kapitole Pa-
cienti a návštěvy – Epidemiologická
situace. V nemocnici je stále možné
se objednat na test covid-19, odbě-
rové místo je v přízemí chirurgic-
kého pavilonu – vchod zvenku. 

Pokud vstupujete do jablonecké
nemocnice, pak používejte respi-
rátor, v případě, že jej zapomene-
te, můžete si jej koupit u hlavního
vchodu v rouškomatu. Dezinfikuj-
te si ruce u dávkovačů, pokud má-
te známky respiračního onemoc-
nění (kašel, teplota), návštěvu
zrušte a kontaktujte svého prak-
tického lékaře. Jestliže váš zdra-
votní stav je akutní a vyžaduje ná-
vštěvu specialisty i se známkami
virózy, nahlaste svůj stav bezpro-
středně zdravotnímu personálu.

Návštěvy v nemocnici jsou stále
zakázané, výjimkou jsou otcové
u porodu, doprovod hospitalizova-
ných dětí, pacientů v terminálním
stadiu po dohodě s ošetřujícím lé-
kařem. 

Návštěvy musí dodržovat stano-
vená pravidla:
• rouška po celou dobu,
• jen jedna osoba u jednoho paci-

enta maximálně 15 minut,
• návštěvy musí být bez známek

virového onemocnění a bez kon-
taktu s rizikovou skupinou,

• je třeba respektovat pokyny per-
sonálu.

Informace o zdravotním stavu pa-
cientů mohou podávat pouze lé-
kaři. Nemocniční restaurace je do
odvolání pro veřejnost uzavřena.

Režim vstupů do nemocnice pro
veřejnost:
• hlavní/denní vchod: 5.30–21.00

hodin
• noční vchod/pavilon B (chirur-

gie): 21.00–5.30 hodin
• vchod do budovy A (ORL,

ORT): 5.30–21.00 hodin
• vchod do budovy F (onkologie,

endokrinologie): všední dny
7.00–15.30 hodin

• ostatní vchody jsou pro veřej-
nost uzavřeny

zdroj: www.nemjbc.cz

Tři základní podmínky 
pro vstup do restaurační zahrádky:

(ze tří podmínek stačí splnit jednu)

• potvrzení o prodělání nemoci 
covid-19 v posledních 180 dnech

• certifikát o podání první nebo 
druhé dávky očkování; ochranná 

lhůta začíná tři týdny po první dávce,
někdo může stále využít potvrzení 

14 dnů po dávce druhé

• negativní test na koronavirus,
u PCR metody ne starší než týden; 

u antigenních testů je doba 48 
nebo 72 hodin – záleží 

na typu služby

Foto Jiří Endler
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Liberecký kraj od 1. července připravuje
zdražení jízdného v autobusech a vlacích
regionální dopravy. Cesta z Jablonce nad
Nisou do Liberce pak bude stát při platbě
v hotovosti 35 Kč, pokud budete platit kar-
tou OPUSCARD, pak 28 Kč. Proto se na
Jabloneckou dopravní, a. s., (JD) a na statu-
tární město Jablonec nad Nisou obrací ob-
čané s dotazy, jak to bude s výší jízdného
v městské hromadné dopravě. To se nezmění.

„Pro všechny cestující, kteří využívají služeb
MHD máme velmi pozitivní zprávu. Jízdné se
nemění,“ ujišťuje cestující ředitel JD Luboš
Wejnar a pokračuje: „Současný tarif, kdy cestu-
jící hradí za jednotlivou jízdenku pro jízdu po
dobu 30 minut 18 Kč (při platbě OPUSCARD
16 Kč), je v platnosti již neuvěřitelných osm let.“
Poslední úprava jízdného městské hromadné
dopravy byla k 1. lednu 2013, kdy se změnila

cena jednotlivého jízdného ze 16 Kč na 18 Kč
a také se navýšily ceny časových předplatných
jízdních dokladů. „Do tarifu městské dopravy

se naposledy zasahovalo v roce 2018, kdy od
září vešly v platnost slevy jízdného pro žáky,
studenty a seniory 65+. Tyto skupiny pasažérů
v souvislosti se zavedením státních slev jízdné-
ho cestují se slevou 75 % z ceny základního jed-
notlivého a předplatného. S danou úpravou od
září 2018 došlo ke zlevnění roční jízdenky ze
4 660 Kč na současných 3 650 Kč, kdy cena za
dopravu vyjde na 10 Kč denně,“ dodává Wejnar.

Cílem statutárního města a Jablonecké do-
pravní, a. s., je podle Wejnara zabezpečit pro ob-
čany a návštěvníky Jablonecka kvalitní a bez-
pečnou dopravu za přijatelných ekonomických
podmínek. Podle údajů z analytické části při-
pravovaného strategického plánu města na ro-
ky 2021–2030 se stanovený cíl daří plnit. Z do-
tazníkového šetření vyplynulo, že se službami
MHD jsou občané nadprůměrně spokojeni.

(lw/jn)

Jízdné MHD se v Jablonci nezvyšuje

Discgolf oživí dění v areálu Srnčí důl
Discgolf, frisbee golf nebo také populární
hra s létajícím talířem, která v České repub-
lice zažívá obrovský boom, se usadí i v Jab-
lonci nad Nisou. 

V areálu Srnčího dolu, který je v majetku měs-
ta, vznikne devítijamkové discgolfové hřiště.
Slavnostní otevření je plánováno na druhou po-
lovinu letošního června, kdy proběhne i první
ročník o jablonecký discgolfový pohár.

Discgolfové hřiště v Jablonci není první v Li-
bereckém kraji. Dvě hřiště jsou například
v Liberci, dále ve Smržovce, u Tanvaldu, v Čes-
ké Lípě a ve Frýdlantu.

David Mánek, náměstek primátora pro oblast
sportu, je duchovním otcem myšlenky oživit
Srnčí důl touto hrou. „Vidím velký potenciál
Srnčího dolu a discgolf – pro někoho možná
ještě neznámá hra – mi přišel jako dobrý nápad,
jak navrátit zašlou slávu do tohoto úžasného
údolí. Jde o jeden z prvních kroků pro oživení
tohoto veřejného sportoviště. Na záměru spolu-
pracujeme s firmou Discgolfová hřiště, Spor-
tem, s. r. o., jabloneckými atlety a spolkem
Milujeme Jizerky. V posledních týdnech jsme

v Srnčím dole zajistili důležité úpravy zeleně,
s čímž pomohli pracovníci veřejně prospěšných
prací, pracovníci magistrátu z oddělení údržby
zeleně a discgolfová komunita. Věřím, že se za-
daří a devět discgolfových jamek zde bude
k dispozici lidem už před začátkem letních
prázdnin.“

Velmi dobrá zpráva je to především pro
všechny příznivce otevřeného a volného spor-
tování. Na discgolf totiž každému stačí „frisbíč-
ko“ a může začít sportovat.

Designeři Julius Jankovič a Pavel Brückler
z firmy Discgolfová hřiště svůj návrh koncipo-
vali tak, aby discgolfisté nijak nenarušili stáva-
jící režim v Srnčím dolu. Devět unikátních ja-
mek bylo navrženo jako tzv. finské jamky, tj.
umístěné převážně v lesním porostu, a tím
technicky náročnější. Budou tvořit okruh, který
je možné několikrát po sobě opakovat. 

Celou akci bude realizovat technický odbor
magistrátu a následnou údržbu bude zajištovat
Sport, s. r. o. V řešení jsou už i detaily jako pro-
vozní řád, propagační cedule, navigace a další.
Magistrát města Jablonec plánuje zprovoznit
v areálu Střelnice v atletické hale půjčovnu pro

ty, kteří nebudou mít své disky. Městský rozpo-
čet by tato služba neměla nijak zatížit. Disc-
golfové hřiště bude veřejně přístupné a zdarma
nejen pro obyvatele Jablonce, ale i okolí. 

„Zájem o discgolf v Srnčím dolu očekávám
nejen z řad rodin, mládeže či seniorů, ale také
škol či pořadatelů různých firemních akcí, kte-
ré bude možné na tomto hřišti realizovat,“ do-
dává David Mánek.

Discgolf je outdoorová hra s létajícím talířem,
která má více než 60letou tradici. Vznikla ve
spojených státech a do ČR se dostala s přícho-
dem nového milenia. V ČR jsou dnes téměř dvě
stovky discgolfových hřišť. Discgolf využívá
jednoduchou mechaniku z tradičního golfu, tj.
že se hráč snaží umístit létající talíř (disk) na co
nejnižší počet hodů do koše. Je vhodný pro
všechny věkové kategorie. Výjimkami mezi
hráči discgolfu nejsou ani senioři 80 +.

„Samotné kouzlo spočívá také v tom, že za
hru se neplatí žádný poplatek. Stačí mít své dis-
ky a můžete začít hrát,“ vysvětluje Julius Jan-
kovič zastupující firmu Discgolfová hřiště, kte-
rá realizuje hřiště v Srnčím Dolu. 

(vrk)

Aby nešťastných dětí bylo co nejméně
V Jablonci nad Nisou a v obcích v jeho pů-
sobnosti vyrůstá podle údajů ke konci loň-
ského roku 11 203 dětí ve věku do 18 let. Větši-
na z nich prožívá šťastné a spokojené dětství.
Nejlepší zájmy těch méně šťastných hájí Oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
které je součástí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. 

Je řada dětí, na které se zákon o sociálně-právní
ochraně vztahuje. „Těmto dětem rodiče zemřeli,
neplní rodičovskou odpovědnost a z ní vyplýva-
jící povinnosti, nebo dokonce práva rodičovské
odpovědnosti zneužívají. OSPOD dohlíží na dě-
ti, které byly svěřené do péče jiné osoby, vedou
zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají
školní docházku, požívají návykové látky, spá-
chaly trestný čin, utíkají od rodičů. Děti týrané,
zneužívané a zanedbávané. Děti, které opako-
vaně nebo na dlouhou dobu rodiče dávají do
zařízení nahrazující jejich péči. I domácí násilí
mezi rodiči je ohrožujícím faktorem pro zdravý
psychický vývoj dítěte. A pak také máme přípa-

dy dětí, které jsou žadateli o mezinárodní
ochranu nebo azylanty,“ jmenuje klienty OSPOD
jeho vedoucí Hana Krámská. 

Pokud něco dlouhodobě nebo intenzivně ne-
gativně ovlivňuje vývoj dětí, musí sociální pra-
covníci udělat účinná opatření. „Nyní eviduje-
me 960 případů dětí nebo sourozenců. Tento
údaj je proměnlivý, některé případy vyřešíme
jednorázovou intervencí, jiné se řeší dlouhodobě.
Opakovaně vyhodnocujeme konkrétní situace
a přijímáme individuální plány na ochranu dě-
tí. Pracujeme s celým rodinným systémem. Dítě
potřebuje vyrůstat ve stabilním rodinném pro-
středí,“ připomíná Krámská. 

Důležitými účastníky v celém procesu jsou
například opatrovnický soud, školská a zdra-
votnická zařízení, poradny pro děti a rodinu, ne-
ziskové organizace. Někdy soud stanoví OSPOD
jako opatrovníka, to se stalo loni v 253 přípa-
dech. „Vykonáváme pak roli kolizního opat-
rovníka a zastupujeme děti při řízeních, jako je
úprava péče a výživy před a po rozvodu, styku
s druhým rodičem nebo jinou blízkou osobou,

jednání o náhradní rodinné péči, výživném,
úpravě rodičovské odpovědnosti. Obvykle do-
chází ke střetu mezi rodiči, rodiči a dítětem nebo
sourozenci, a tak je třeba dítě kvalitně zastoupit
a neopomenout jeho názor a přání,“ vysvětluje
vedoucí OSPOD.

Již několik let se v řadě českých měst včetně
Jablonce uplatňuje při řízeních ve věcech dětí
tzv. Cochemská praxe, která spočívá v úzké
spoluprací opatrovnického soudu s OSPODem
a neziskovými organizacemi podle principů in-
terdisciplinární spolupráce. „Především rodiče
by si touto metodou měli uvědomit, že průběh
řízení závisí pouze na nich, čím dříve dospějí
k dohodě v nejlepším zájmu dětí, tím dříve
soudní řízení skončí. O osudu svých dětí rozho-
dují v první řadě právě oni, protože je znají nej-
lépe,“ vysvětluje Krámská a dodává: „Pokud se
takové dohody a rodičovství nedaří, nabízíme
pomoc, poradenství i zprostředkování dalších
odborných služeb, aby ohrožených dětí, které
potřebují pozornost sociálních pracovníků, by-
lo co nejméně.“ (red)

Foto Luboš Wejnar



(5)

jablonecký měsíčník červen 2021

Stavba v centru přináší dopravní změny

Stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce jed-
notlivých sítí se posunula od pošty ulicí Gen.
Mrázka směrem nahoru. „Pracuje se na křižo-
vatce ulic Komenského, Liberecká a Gen.
Mrázka u OC Central a staveniště sahá až ke
křižovatce ulic Gen. Mrázka a Máchovy,“ vy-
světluje náměstek primátora pro rozvoj města
Petr Roubíček. 

Radikální změna vedení dopravy
Proto se radikálně změnilo dopravní značení
a průjezdy ulic okolo radnice a okresního sou-
du. „Z křižovatky Kamenná – Smetanova – Ha-
sičská – Mírové náměstí mohou ulicí kolem kina
Radnice projíždět pouze vozy stavby. Rezidenti
mohou kolem radnice, kde bude zrušené par-
kování, do ulice Gen. Mrázka vjet, ale pouze do
její horní části, tedy do části podél okresního
soudu a budovy bývalých telekomunikací. Pak
mohou odbočit vlevo do ulice Máchova smě-
rem k ulici Komenského, nebo se otočí a vrátí
zpět ulicí Gen. Mrázka, kde u budovy soudu od-
bočí vlevo do ulice Kubálkovy,“ pokračuje ná-
městek Roubíček s tím, že osobní vozy parkují-
cí na Mírovém náměstí mezi budovami radnice
a soudu vyjíždí vzhůru ulicí Kubálkovou, na je-
jímž konci odbočí vlevo přes parkoviště před
střední uměleckoprůmyslovou školou a odtud
výjezdem na Horní náměstí. 

Ulice Máchova od křižovatky s ulicí Korej-
skou je slepá, aby se nemohla auta střetnout
s vozidly stavby, která jezdí obousměrně ulicí
Generála Mrázka.

Kudy do obchodního centra
Jelikož je uzavřený příjezd do podzemních ga-
ráží OC Central ulicí Gen. Mrázka, a stále ještě
ulicí Liberecká, mohou zákazníci obchodního
domu a zásobování jezdit od Liberce ulicí
Budovatelů a ve směru od Prahy přes okružní
křižovatku U Zeleného stromu ulicí Kostelní
a Komenského, které jsou po dobu uzavírky
obousměrné. „Pro lepší orientaci při průjezdu
křižovatkou ulic Budovatelů – Kostelní jsou
jízdní pruhy v ulici Kostelní oddělené vodícími
deskami. Po celé délce ulice Komenského nelze
parkovat,“ popisuje situaci s příjezdem k ob-

chodní galerii koordinátor stavby Otakar Kypta
z odboru rozvoje, který dodává, že s posunem
stavby se uvolní průjezd křižovatkou Poštovní –
Liberecká – Opletalova. „Kritické budou asi tři
až čtyři dny, kdy budeme dělat přípojky k ob-
chodnímu domu. Velká část těchto prací ale bu-
de provedena přes víkend,“ doplňuje Kypta.

Ani toto ještě není konec
Tato část stavby potrvá zhruba do srpna. „Po-
čátkem srpna by se pak vše mělo dle harmono-
gramu vrátit do původního stavu, pokud nás
pod zemí nic nepřekvapí. Obnoví se provoz do-
lů ulicí Gen. Mrázka, bude možné jezdit do ob-
chodního centra a Komenského ulicí dolů ulicí
Kostelní,“ říká Petr Roubíček a připomíná, že
hotovo však ještě nebude. „Od poloviny srpna
bychom začali pracovat na části ulice Liberecké
od divadla za křižovatku s ulicí Průmyslovou.“

(jn)

Úplně uzavřená je v těchto dnech ulice Gen. Mrázka od pošty po křižovatku s ulicí Máchovou. Uzavírka, během
které Jablonec nad Nisou pokračuje ve výstavbě dešťové kanalizace a správci v opravách svých sítí, potrvá zhruba
do srpna. Město proto vyzývá řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení, protože část ulice Gen. Mrázka
a ulice Kostelní budou po dobu stavby obousměrné. 

Foto 5 x Jiří Endler
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V loňském roce Jablonečané do sběrných
nádob odevzdali 1 034 kg baterií 
Do sběrné nádoby u nás v Jablonci nad
Nisou jsme v roce 2020 vytřídili 1 034 kg pou-
žitých baterií. Od neziskové společnosti
Ecobat, která zajišťuje sběr a recyklaci bate-
rií v České republice, jsme za naši činnost
obdrželi Osvědčení o přínosu pro životní
prostředí. Děkujeme všem, kteří se do sběru
zapojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici,
putovaly by na skládku nebo do spalovny.
V obou případech by se z nich uvolňovaly škod-
livé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak zne-
čisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové
vody. Když baterie odnesete na sběrná místa,
předcházíte těmto škodlivým procesům, které
se negativně podepisují nejen na přírodě, ale
i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací zís-
kaným druhotným surovinám šetříme nerostné
zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat
další těžbou. 

Podle statistik společnosti Ecobat ročně
v České republice vytřídíme zhruba 45 procent

baterií, které se dostanou do oběhu. To je nece-
lá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vy-
plývá, že kolem 2 100 tun baterií končí nezná-
mo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je pro-
to nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na
sběrná místa. Má to velký smysl. Vždyť pro-
střednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilo-
gramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných
surovin, které znovu slouží lidem k užitku.
Například z tužkových baterií získáváme recyk-

lací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších
typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříb-
ro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových
produktů využitelných například ve stavebnic-
tví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba
i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. 

Každý máme možnost volby – chovat se zod-
povědně a dát použitým bateriím šanci na „dru-
hý život“, aby nám suroviny z nich po recykla-
ci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My
máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi,
že také touto cestou můžeme přispět k ochraně
životního prostředí. Z baterií, které byly v loň-
ském roce u nás v Jablonci nad Nisou vybrány
bylo recyklací získáno 672 kg kovonosných su-
rovin. Každá vytříděná baterie se počítá.
Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Sběrné nádoby, do kterých můžete odevzdá-
vat použité baterie, najdete v budovách magist-
rátu na Mírovém nám. a v Komenského ul. ne-
bo ve sběrných dvorech města.

Více informací si můžete přečíst na webu
www.ecobat.cz nebo na FB profilu Ecocheese.

(bš)

Červnový svoz bioodpadu
V červnu se uskuteční svoz bioodpadu ve
dvou termínech - v sobotu 5. června a v so-
botu 26. června 2021. Velkoobjemové kontej-
nery budou přistaveny vždy 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 ži-
vočišného původu. Prosíme občany, kteří přive-
zou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem. Dále upozorňujeme, že je zakázáno od-
kládat odpad vedle kontejnerů. V platnosti zů-
stává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma. Další svozy bioodpadu proběh-
nou 24. července a 21. srpna 2021.

Svoz bioodpadu 5. 6. 2021
Jindřichovská (u parčíku) 9.00–11.20
Mlýnská × Pasecká 9.30–12.00
Pivovarská (u kontejnerů) 10.00–12.40
Žitná (u heliportu) 10.30–13.20
Blanická × Venušina 11.00–14.00
Lučanská × Zahradní 11.40–14.25
Trpasličí (u kontejnerů) 12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Nerudova × Panenská 13.40–15.40
Arbesova u ZŠ 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 26. 6. 2021
Smetanova × Mánesova 9.00–11.20
Vrkoslavice (u hasičárny) 9.30–12.00
1. máje × Hluboká 10.00–12.40
Maxe Švabinského (u kontejnerů) 10.30–13.20
Pasířská × Ještědská 11.00–14.00
Máchova (u parku) 11.40–14.25
Dělnická × Na Svahu 12.20–14.50
Arbesova × Sněhová 13.00–15.15
Stará Osada (u kontejnerů) 13.40–15.40
U Srnčího dolu × Žítkova 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.

Most v ulici Vodní opraví do konce září
Rekonstrukci čeká most v ulici Vodní byla za-
hájena 17. května a potrvá téměř pět měsíců
a městskou pokladnu vyjde na čtyři miliony
korun. Plánovaná rekonstrukce mostu v ulici
Vodní přinese značné dopravní komplikace. 

„Most přes Lužickou Nisu je v havarijním sta-
vu, proto je nutné jej zrekonstruovat. Stavební
práce jsou plánované do konce září,“ říká ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr
Roubíček a dodává, že kvůli rekonstrukci bude
zcela uzavřená ulice Vodní. Objízdná trasa po-
vede ulicemi Nová Pražská, Budovatelů, Libe-
recká a Skřivánčí. „Most během rekonstrukce
získá zcela novou nosnou konstrukci včetně
mostního svršku a stavbaři vymění úložné že-
lezobetonové prahy. Přespárují se spáry v ka-
menných opěrách a opraví se jejich rozvolněné
části hlavně v místě vyústění kanalizace,“ popi-
suje opravu Radka Poprová z oddělení investič-
ní výstavby jabloneckého magistrátu.

Ilustrační foto

Foto Jiří Endler

Ilustrační foto
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Jablonec nezavírá oči nad problémovými
skupinami mladistvých
Podle množících se stížností v posledních týd-
nech došla jablonecké veřejnosti trpělivost
s hloučky mládeže, které pro sebe anektova-
ly některé lokality Jablonce a vytvořily
z nich ostrůvky alkoholových a drogových
mejdanů. Těmto místům se pak občané radě-
ji vyhnou, nechtějí-li riskovat obtěžování ne-
bo dokonce napadení, dívat se na haldy od-
padků, na poničený majetek i přírodu. 

Město se tak musí rychle a rázně k tomuto pro-
blému postavit. V agendě náměstka primátora
pro oblast humanitní Davida Mánka jsou aktu-
álně v přípravě systémové kroky ke zlepšení si-
tuace. Okamžitému efektu určitě pomůže posí-
lení kontroly a represí vůči těmto skupinám
mladistvých ze strany městské a státní policie.
Město se ale chce aktuálně zaměřit i na dlou-
hodobější preventivní aktivity k řešení popsa-
ného problému.

„Město nad tímto problémovým až kriminál-
ním chováním mladistvých nemůže zavírat oči
a musíme reagovat. Máme zmapována místa,
kterých se to týká: např. okolí přehrady Mšeno,
Kaufland ve Mšeně, lesopark Žižkův vrch,
Tyršův park a další. Tady všude to pro nás
představuje konkrétní terén, kde musíme začít
na tyto „partičky“ cíleně působit. Zapojit do
spolupráce chceme nejen městskou a státní po-

licii, ale i orgán sociálně právní ochrany dětí,
komisi města pro prevenci kriminality i místní
subjekty ze sféry sociálních služeb zaměřené
na pomoc se závislostmi všeho druhu, na na-
bídku volnočasových aktivit pro problémové
děti a mladistvé,“ uvádí David Mánek. 

Organizace Most k naději pomůže s krizovou
intervencí v uvedených lokalitách v rámci te-
rénního programu pro osoby ohrožené drogou
se zaměřením na alkohol, kouření atd.
Osloveno má být občanské sdružení Advaita,
a to především kvůli jejich zkušenostem v po-
radenství pro gambling a jiné závislosti. Zde
přímo pracují i s dětskými klienty. Po dohodě

s ředitelkou střediska Diakonie Jablonec nad
Nisou se nabízí využití sociálně aktivizační
služby zapojením jejich nízkoprahového zaří-
zení klub Kruháč. Využit by měl být i terénní
program, který již Diakonie na území Jablonce
zajišťuje.

David Mánek pokračuje: „Nabízí se i další
možnosti, které jsou nyní v rovině úvah a návr-
hů. Např. chceme posílit asistenty prevence kri-
minality (APK) působící při Městské policii
Jablonec nad Nisou. Zvažujeme proto přijetí
jednoho pracovníka APK navíc a náklady na
něj chceme hradit v budoucnu z dotace minis-
terstva vnitra. Ten by měl zaměřit svoji činnost
právě na problémovou mládež a komunikaci
s ní. V této souvislosti navrhujeme, aby i komi-
se města pro prevenci kriminality po delší době
znovu využila možnost vyhlásit dotační pro-
gram prevence kriminality a realizovala svůj
zpracovaný projekt Terénní pracovníci pro
mládež. DDM Vikýř by nám mohl pomoci roz-
šířit nabídku volnočasových aktivit v Jablonci
v prostorách bývalého klubu Padák. Zde by se
de facto nejednalo o sociální službu, ale byl by
to další fungující prvek pro prevenci rizikového
chování mladistvých. Chceme jim nabídnout
možnost učit se správným životním návykům
a způsobu života a předcházet tak konfliktům
se společností.“ (vrk)

Online setkání bylo kultivované a věcné,
shodli se občané města 
První online setkání s občany zorganizova-
la jablonecká radnice na konci dubna.
Občané své otázky zasílali prostřednictvím
elektronického formuláře, během 90 minut
přímého přenosu zůstaly některé dotazy
kvůli nedostatku času nezodpovězené. Od-
povědi jsou však publikované na městském
webu v sekci Setkání s občany.

„Překvapilo nás, kolik dotazů přišlo. Přímý
kontakt s lidmi je důležitý a nenahraditelný, ale
moderované otázky a odpovědi, jak jsme tento-
krát setkání s občany pojali, určitě měla přínos
pro obě strany – občané se od nás dověděli ak-
tuální informace, my od Jablonečanů zase zjis-
tili, co je trápí,“ zhodnotil přenos primátor Jiří
Čeřovský. 

Dotazy do přímého přenosu mohli obyvatelé
Jablonce zasílat už předem na adresu moderá-
tora setkání s občany Jana Štola. Další možnos-
tí bylo i dotazování prostřednictvím webového
formuláře během přenosu. „Otázek přišlo hod-

ně, na některé jsme proto ve vyměřeném čase
nestihli odpovědět hned. Žádná z otázek však
nezapadne,“ slibuje Jan Štol z oddělení komu-
nikace s veřejností. Dotazy, na které se během
přenosu nedostalo, jsou zodpovězené písemně,
a to v zápisu na webu města v sekci Setkání
s občany pod záznamem přímého přenosu
Setkání s občany 2021. „I nadále se tak mohou
zájemci, kteří přímý přenos nestihli, podívat na
to, jak ve studiu na jejich dotazy odpovídali pri-
mátor a jeho tři náměstci,“ dodává Štol s tím, že
pozitivní ohlasy na online formu setkání při-
cházely také od veřejnosti. „Vesměs lidé chváli-
li, že to bylo kultivované a věcné, bez překřiko-
vání a slovního napadání.“ 

Jablonec nad Nisou pořádá setkání s občany
pravidelně vždy na jaře. Loni je však musel
dvakrát kvůli pandemii přesunout a nakonec
zrušit. Proto se nakonec město rozhodlo pro on-
line formu. Setkání jsou jednou z forem komu-
nikace s veřejností a zařazená jsou také do pro-
jektu Místní Agendy 21. (jn)

Anketa – setkání s občany

Sledoval/a jste setkání s občany 

online

ze záznamu

nesledoval/a jsem

Dal/a byste příště přednost formě 
setkání s občany

online

osobní

Vyplněnou anketu zašlete do konce června 
na adresu 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, 
Jana Fričová, Mírové náměstí 19, 

466 01 Jablonec nad Nisou, 
nebo v zalepené obálce označené 

Anketa – setkání s občany, Jana Fričová 
odevzdejte na podatelně magistrátu. 

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

✔

Foto archiv
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Aktuálně z jabloneckého magistrátu

Příspěvky na domy 
v městské památkové zóně 
Jeden a půl milionu korun je v jabloneckém
rozpočtu rezervovaný na Program obnovy
městské památkové zóny Jablonec nad
Nisou pro rok 2021. Zájemci mohou od 21.
dubna žádat až o 50% neinvestiční dotaci,
posledním dnem k podání je 29. říjen.
Podmínkou však je, že jejich nemovitost je
v městské památkové zóně, ale není kulturní
památkou. 

„Tento dotační program je určený pouze ma-
jitelům domů v městské památkové zóně, které
nejsou kulturní památkou, a proto nemohou
žádat o dotace z Ministerstva kultury v rámci
Programu Regenerace MPR a MPZ,“ konstatu-
je ekonomický náměstek Milan Kouřil s tím, že
stejně jako v letech minulých, i v letošním roz-
počtu města je na tento program pamatováno
částkou ve výši 1,5 mil. korun. Pouze oprávně-
ný žadatel může žádat o 50% neinvestiční dota-
ci, maximálně však o 150 tis. Kč na jeden dům.
„Výše maximální dotace je od loňského roku
vyšší o 50 tis. korun,“ připomíná Kouřil. 

Dotace je určená na zachování a obnovou au-
tentických prvků a konstrukcí. „Například slou-
ží k úhradě oprav střech, výměny oken, vstup-
ních dveří, obnovu fasády. Žádosti přijímáme
na našem oddělení nejpozději do 29. října,
v případě vyčerpání alokace může být příjem
žádostí ukončený dřív,“ konstatuje vedoucí od-
dělení dotací Iveta Habadová, která dodává, že
projekt musí být realizovaný nejpozději do kon-
ce října roku 2022.

„Myslíme i na majitele kulturních památek
v MPZ. Příjem žádostí pro rok 2022 do dotační-
ho Programu Ministerstva kultury s názvem
Program regenerace MPR a MPZ začne na od-
dělení dotací 12. července a potrvá do konce zá-
ří letošního roku,“ informuje Habadová. 

Veškeré dokumenty jsou k dispozici na
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace, Památková péče. (jn)

Jablonec podpoří 
kanalizační přípojky
Od 21. dubna mohou zájemci podávat na
jablonecký magistrát žádosti do městského
dotačního Programu podpory výstavby tech-
nické infrastruktury pro rok 2021. 

V jabloneckém rozpočtu je na program alo-
kovaných 1,5 mil. korun, které jsou určené na
podporu výstavby domovních čistíren odpad-
ních vod a nových kanalizačních přípojek. Žá-
dat je možné do 29. října.
„O podporu formou investiční dotace mohou
žádat majitelé rodinných a bytových domů
v katastru Jablonce nad Nisou. Získat mohou
50 % z celkových způsobilých výdajů, maximál-
ně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jedno-
tku,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta
Habadová. 

Stejně jako v minulých letech se žádosti před-
kládají průběžně po celou dobu výzvy na oddě-
lení dotací jabloneckého magistrátu. „Systém
předkládání je opět dvoukolový – v prvním ko-
le se předkládá tzv. zjednodušená žádost (pro-
jektový záměr), pokud ji schválí rada města,
pak se žádá o dotaci v kole druhém,“ pokraču-
je Habadová s tím, že potvrzení o schválení pro-
jektového záměru vydaná v letech 2013, 2014,
2016-2020 zůstávají v platnosti, pokud splňují
podmínky programu pro rok 2021. „U novosta-
veb je žádost podmíněná schváleným projekto-
vým záměrem z období 2013–2019. Nově před-
ložený projektový záměr u novostavby bude
stejně jako loni zamítnut,“ dodává Iveta Ha-
badová.

Veškeré dokumenty pro žadatele jsou k dis-
pozici na www.mestojablonec.cz v části Ma-
gistrát, sekce Životní situace, Finance. Nejzazší

termín pro ukončení příjmu žádostí je 29. říjen
2021, projekty budou realizovány až do konce
října následujícího roku 2022. (jn)

Radnice modernizuje 
vozový park
Magistrát města Jablonec nad Nisou rozšířil
svou flotilu automobilů o dva elektromobily
Škoda Citigo iV Style. Na jejich nákup získal
dotaci ve výši 360 tis. korun ze Státního fon-
du životního prostředí. 

V dubnu zařadil jablonecký magistrát do své-
ho autoprovozu dva nové elektromobily.
„Pořizovací cena jednoho vozu byla 455 tis. ko-
run, v loňském roce se městu podařilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Národního programu životního pro-
středí ve výši 355 508 korun,“ říká vedoucí od-
dělení vnitřní správy Eva Peukertová s tím, že
automobily budou využívané jako referentské
vozy. (jn)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení pro rok 2021 na pod-
poru zdravotnictví a péče o zdraví.

Žádosti o grant se podávají do 31. srpna 2021
na adresu sídla nadace. 

Výsledek výběrového řízení se žadatelé dozví
do 30. září 2021.

Zaměření grantu
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a po-
můcek při poskytování péče o nemocné a zdra-
votně postižené v Jablonci nad Nisou. Pro gran-
tové řízení bude rozdělena minimální částka
550 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-
dosti specifikované projekty organizacím a in-
stitucím, které mají registrováno své sídlo
v Jablonci nad Nisou. Do veřejného výběrového
řízení se mohou přihlásit: spolky, obecně pro-
spěšné společnosti, účelová zařízení církví, orga-
nizace příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní.

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvlášt-
ní formuláře. Žádost musí být písemná a poda-
ná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vy-
hotovení. K žádosti je nutné přiložit doklad
o platné registraci žadatele (doložení sídla

v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) je třeba předložit projekt popi-
sující věcné využití a účel pořízení zdravotnic-
ké techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatele,
pořizovací cena, rozpočet s uvedením objemu
vlastních a případně dalších vložených prostřed-
ků, popis dosud dosažených výsledků v oblasti
činnosti, pro kterou byl grant vypsán. (red)

Adresa (sídlo):
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou,
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, 
telefon 483 345 452, 
e-mail fejfarova@nemjbc.cz,
www.nemjbc.cz/cs/o-nemocnici/nadace-nemocnice/

■ Nadace nemocnice – vyhlášení Grantu 2021

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN

Foto Jiří Endler
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Pasečtí dobrovolní hasiči mají nový vůz
Nový dopravní automobil získali dobrovol-
ní hasiči z Jabloneckých Pasek. Jeho nákup
podpořily příspěvky z Ministerstva vnitra
a Libereckého kraje, zbytek uhradilo statu-
tární město Jablonec nad Nisou. 

Pořizovací cena vozu Volkswagen – Crafter by-
la 1 244 tis. Kč „Jeho nákup podpořily dotace
z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republi-
ky – ve výši 450 tis. Kč a z rozpočtu Libe-
reckého kraje město získalo 300 tis. korun.
Zbytek doplnil Jablonec ze svého rozpočtu,“ ří-
ká vedoucí oddělení krizového řízení jablonec-
kého magistrátu a bezpečnostní ředitel Vra-
tislav Pavlín.

„Město zřizuje tři jednotky dobrovolných ha-
sičů. Naší snahou je, aby byli perfektně připra-
vené k zásahu, což je podmíněné také patřič-
nou výbavou,“ komentuje nákup nového vozu
jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

„Nový automobil bude sloužit pro práce na
vodě, jeho základní vybavení doplňuje i nafu-
kovací člun,“ říká Michal Prokop, velitel jedno-
tky Sboru dobrovolných hasičů Jablonecké
Paseky. (jn)

Jablko – citron
Jako každoročně tak i v letošním roce zorgani-
zovala městská policie akci s názvem Jablko –
citron. Jednalo se o preventivní akci zamě-
řenou na rychlost vozidel v obci, při které již
tradičně vypomáhají děti ze základních škol.
Letos tedy jablíčka a citrony rozdávaly děti ze
Základních škol Mozartova a Kokonín. Celo-
denní akce probíhala u městské haly, kde
na frekventované komunikaci dochází často
k porušování předepsané rychlosti. Strážníci
zastavili podle statistiky celkem 92 vozidel, kte-
rá překročila povolenou rychlost v obci. Ti řidi-
či, kteří se rychlostí vešli do limitu +3 km/h, do-
stali od dětí jablko a ostatní odjížděli s kyselým
citronem. Z celkového počtu 92 vozidel byl vý-
sledný poměr 53 jablíček : 39 citronům. Protože
se jednalo o tradiční preventivní akci tak poku-
ty tentokrát nepadly žádné, jiné to ovšem pro
řidiče bude při ostrém měření hlídek strážníků
i policistů ČR.

Podle reakcí dětí, a hlavně zastavených řidi-
čů, má tato preventivní aktivita mnohdy vý-
chovnější dopad než samotná pokuta a ztráta
bodů nebo odebrání řidičského oprávnění.

Strážníci zachránili život
Hlídku městské policie v ulici Chelčického za-
stavil dělník, který prováděl rekonstrukci při-
lehlé ubytovny s tím, že jeho kolega na stavbě
zkolaboval. Strážníci jsou ve výjezdovém vozid-
le vybaveni automatizovaným externím defibri-
látorem (AED) a všichni prošli zdravotním ško-

lením k jeho použití. Hlídka na místě našla le-
žícího muže, kterému neznámá žena prováděla
nepřímou masáž srdce. Protože v daném přípa-
dě nebylo času nazbyt, strážníci měli přístroj
AED k dispozici během několika vteřin a oka-
mžitě jej použili. Vzápětí se k postiženému člo-
věku dostavila také posádka ZZS LK, které hlíd-
ka poskytovala další asistenci při obnovování
základních životních funkcí. Lékař si poté mu-
že převzal do své péče, pacient již ve vozidle
záchranné služby začal komunikovat. Podle po-
zdějšího vyjádření Petra Matějíčka (garant pro-
gramu AED) ze ZZS LK se strážníkům včas-
ným zásahem a odbornou pomocí s přístrojem
AED podařilo muži zachránit život. Od roku
2019, kdy městská policie přístroj AED pořídi-
la, došlo k jeho použití ve 27 případech.

Manželský pár řídil vozidlo pod vlivem
Hlídku městské policie při kontrole nemocnice
v 23.20 hod. upozornila ostraha na skutečnost,
že silně podnapilý muž se zřejmě chystá odjet
z vyšetření vozidlem. Strážníci uvedené vozidlo
tz. Ford nalezli v ulici Žitná a po několika mi-
nutách do něj opravdu nastoupil muž se ženou,
muž jako řidič. Hlídka vozidlo zastavila v ulici
Riegrova a kontrolou alkoholu v dechu řidiče
naměřila 1,12 promile, navíc řidič strážníkům
přiznal, že má vysloven zákaz řízení. Pro pode-
zření ze spáchání přečinu si podnapilého řidiče
převzala Policie ČR.

Po necelých dvou hodinách strážníci v ulici
Podhorská zjistili nekoordinovanou jízdu stej-
ného vozidla, které tentokrát řídila žena. Po za-
stavení vozidla byla provedena kontrola alko-
holu v dechu s výsledkem 1,43 promile, řidička
stejně jako její manžel byla předána Policii ČR.

Podařilo se zadržet hledanou osobu
Telefonické oznámení pomohlo hlídce strážní-
ků k zadržení hledané osoby. Jednalo se o dív-
ku, která byla na útěku z diagnostického ústavu
a pátrala po ní Policie ČR. Strážníci zjistili oso-
bu, která odpovídala popisu, v ulici Palackého,
kde před nimi dívka vstoupila do jednoho z ob-
jektů. Při následné kontrole totožnosti ji dívka
nebyla schopna prokázat a byla tedy předvedena
na oddělení Policie ČR, kde jí hlídka strážníků
předala k dalšímu šetření.

Opilci skončili na záchytce
Operačnímu středisku MP bylo oznámeno, že
v ulici U Rybníka leží na vozovce dvě osoby,
které se nehýbají. Strážníci na místě zjistili, že
se jedná o muže a ženu (bezdomovce), kteří by-
li hlídce MP velice dobře známi. Muž nebyl pro
svou opilost schopen žádné komunikace, žena
velmi komplikovaně strážníkům sdělila, že ne-
jsou obětí dopravní nehody, ale po konzumaci
dvou lahví alkoholu oba upadli na komunikaci,
kde je strážníci našli. Silně podnapilému muži
hlídka MP poskytla první pomoc a na místo při-
volala záchrannou službu. Silně opilá dvojice
skončila v péči lékařů a následně za asistence
strážníků byla převezena na Protialkoholní zá-
chytnou stanici do Liberce.

Osoby nelegálně pobývaly na území ČR
Při projednávání přestupku krádeže v Kauf-
landu ve Mšeně byla hlídka MP upozorněna
ostrahou, že společně s cizincem, který se krá-
deže dopustil, přišly ještě další dvě osoby. Oba
zmiňovaní cizinci přihlíželi jednání strážníků
při projednávání přestupku a jejich chování se
vyznačovalo značnou nervozitou. Pro podezře-
ní, že se jedná o možné spolupachatele kráde-
že, byli vyzváni, aby prokázali svou totožnost.
Velice neochotně předložili strážníkům pasy
(Moldava, Ukrajina). Z dokladů bylo následně
zjištěno, že jeden muž překročil státní hranici
ČR na „polské vízum“ v době omezujících opat-
ření a druhý má vystavené propadlé vízum do
Chorvatské republiky. Protože z uvedených
skutečností vyplynulo, že oba muži jsou na
území ČR nelegálně, omezili je strážníci na
osobní svobodě a přivolali na místo Cizineckou
policii ČR, která si je převzala. (lej)

■ Střípky z Městské policie Jablonec n. N.

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Foto archiv
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Povinné očkování psů zdarma
Magistrát města Jablonec nad Nisou každo-
ročně organizuje hromadné povinné očko-
vání psů proti vzteklině a nabízí ho chova-
telům psů zdarma.

Očkování psů se koná od úterý 1. června až do
čtvrtka 3. června 2021 od 10.00 do 12.00 a od
14.00 do 16.00 hodin na adrese Ještědská
2409/9 před veterinární ordinací MVDr. Jaro-
míra Baudyše. 

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném
znění, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců oč-
kováni proti vzteklině a následně revakcinová-
ni dle použité vakcíny. Výrobce námi použité
vakcíny doporučuje zvíře nechat očkovat v ro-
ce následujícím po první vakcinaci, a poté vždy
jednou za dva roky. Pes musí být označen či-
pem dle čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách, s výjimkou psa,
který byl označen čitelným tetováním provede-

ným před 3. červencem 2011. Pejsek dále musí
být přihlášen na území statutárního města
Jablonec nad Nisou, opatřen náhubkem a vo-
dítkem a být v doprovodu osoby starší 15 let.

Termín
Očkování proběhne od úterý 1. června do
čtvrtka 3. června 2021, vždy od 10.00 do 12.00
hodin a od 14.00 do 16.00 hod.

Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo
uvedené termíny je možno naočkovat u sou-
kromých veterinárních lékařů, zde si majitelé
vakcínu hradí sami. 

Za porušení výše uvedené povinnosti může
Krajská veterinární správa uložit – dle § 71,
odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného zákona po-
kutu až do výše 20 000 Kč. 

Žádáme majitele psů o dodržování preven-
tivních protiepidemických opatření proti ší-
ření koronavirové infekce COVID-19. 

(end)

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru správního (odborný referent
živnostenského úřadu – úsek kontroly), 10.
platová třída.

Kvalifikační předpoklady: ukončené vysoko-
školské vzdělání minimálně bakalářské nebo
vyšší odborné vzdělání; dobrá orientace v práv-
ních předpisech týkajících se živnostenského
podnikání a kontroly i znalost správního řádu
výhodou; profesní zkušenosti související s da-
nou problematikou výhodou; výborné komuni-
kační schopnosti a schopnost jednat s lidmi,
psychická odolnost; samostatnost, odpověd-
nost, aktivní přístup k řešení problémů, flexibi-
lita a kreativita, velmi dobrý písemný projev;
velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel,
internet); řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Popis vykonávané práce: zajišťování odbor-
né agendy živnostenského úřadu na území ob-
ce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou,
a to především na úseku živnostenské kontroly,
tj. provádění kontrol a jejich následné řešení,
včetně ukládání sankcí a vedení správních říze-
ní vyplývajících jak z vlastní kontrolní činnos-
ti, tak i ze živnostenského zákona a ostatních
právních předpisů.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 7. 2021 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 15. června 2021 do 11 hodin.

Referent odboru stavebního 
a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru stavebního a životního pro-

středí (referent oddělení stavební úřad),
10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské popř.
vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením;
možno i středoškolské za podmínky min. tři roky
práce v oboru; znalost stavebního zákona; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
dobré komunikační schopnosti pro jednání
s právnickými i fyzickými osobami; odpovědnost,
samostatnost, flexibilita; přehled o právních
předpisech v oblasti veřejného stavebního práva,
znalost práce s mapovými podklady a orientaci
v místopisu města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon) a to na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 10. června 2021 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-

dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy v oblasti sociální
práce; zkušenosti z obdobné pozice výhodou;
absolvování zkoušek odborné způsobilosti vý-
hodou; organizační, komunikační schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; pracovní fle-
xibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce,
koncepční myšlení, odolnost vůči stresu;
schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá
rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net);řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-
lonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města. Ze-
jména jde o úkoly na úseku sociální práce s kli-
enty a rodinami ohroženými sociálním vylou-
čením ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, a to dle příslušné legislativy (ze-
jména zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona
o sociálních službách, občanského zákoníku,
zákona o právech příslušníků národnostních
menšin a dalších souvisejících zákonů). Dále
pak preventivní a poradenská činnost, spolu-
práce s orgány v oblasti sociálního zabezpeče-
ní, sociálními a zdravotními službami a dalšími
státními institucemi.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem 1. 7. 2021, popř. dle vzájemné
dohody.

Přihlášky do 8. června 2021 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Ilustrační foto Graphis

Úřad se otevřel veřejnosti i bez objednávek
Od 10. května se budovy jabloneckého ma-
gistrátu otevřely veřejnosti i bez objednání.
Úřední hodiny se tak obnovily v původním
rozsahu včetně úřední soboty v budově
správních agend. Zachované zůstává objed-
nání telefonicky nebo přes webovou aplikaci.

„Od 10. května pracovníci u vstupů do radnice
a do budovy správních agend v Komenského
ulici ověřují pouze důvody návštěvy u osob,
které vstupují do objektu zjevně za jiným úče-

lem,“ říká tajemník jabloneckého úřadu Marek
Řeháček.

Jiným účelem je myšlena například osobní
hygiena na radničních toaletách pro veřejnost,
obchodní aktivity, návštěvy rodinných přísluš-
níků atd. „Objednávání na magistrát je možné
přes webovou aplikaci,“ ujišťuje tajemník. 

Díky rozvolnění se od 10. května obnovily
úřední hodiny magistrátu v původním rozsahu.
„To se týká také úředních sobot u správních
agend, které připadají vždy na první sobotu

v měsíci. Nejdříve tedy v sobotu 5. června,“ ří-
ká vedoucí odboru správních agend Petr
Karlovský a dodává, že se obnovuje také tzv.
mobilní úřad, jehož prostřednictvím je možné
řešit úřední záležitosti na matrice, občanských
průkazech apod. „Zachovaná zůstanou také
všechna hygienická opatření v budovách ma-
gistrátu, to znamená, že i nadále platí povinnost
nošení roušky a používání dezinfekce,“ dodává
Řeháček.

(jn)
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■ Z knihovny 
Eva Semotanová, Cajthaml
Jiří a kol: Akademický at-
las českých dějin
Publikace nakladatelství Acade-
mia ukazuje na mapách, kar-
tografických modelech, vyobraze-
ních, grafech hierarchicky uspo-
řádaný soubor vybraných poznat-
ků moderní české historické vědy
po roce 1989 vztahující se k čes-
kým a slovenským dějinám zasa-
zených do evropského prostoru.
Jednotlivé oddíly hlavní atlasové
části publikace sledují historická
období od pravěku po moderní
dějiny.

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

Hlasujte ve fotosoutěži 
městské knihovny
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlásila 13. ročník ama-
térské fotografické soutěže na té-
ma: Dobré ráno, ještě lepší den! 

Nejlepší fotografii můžete vy-
brat i vy a to od 1. června 2021 na
webu http://bit.ly/fotosoutez2021.

Dobrovolníci sázeli stromky
I přes hygienická opatření v sou-
vislosti s nákazou koronavirem
se v Jablonci podařilo uctít Den
Země hned dvěma způsoby: tý-
denní naučnou stezkou pro děti
i výsadbou nových stromů. 

„Navázali jsme spolupráci s Čes-
kým svazem ochránců přírody
(ČSOP) Kokonín a k oslavě Dne
Země jsme podpořili výsadbu
stromků v kokonínském lesopar-
ku. Tam bylo loni nutné odtěžit
smrky napadené kůrovcem,“ říká
Michal Šarbort, lesní hospodář
Magistrátu města Jablonec nad
Nisou. 

Stromky dva dny sázelo osm dě-
tí a dva dospělí. „Podle lesního plá-
nu tu dobrovolníci vysadili 500 sa-
zenic jedle bělokoré a dalších pět
stovek sazenic buku lesního.
V plánu máme vysadit na pasece
při ulici Dalešická čtyři sta sazenic
smrku ztepilého. Rád bych podě-
koval ČSOP, a hlavně předsedovi
Marku Drápalovi, za práci dobro-
volníků, která nejen zkvalitní ži-
votní prostředí, ale i ušetří městu
nemalé finanční prostředky v řádu
několika tisíc korun za zalesňová-
ní,“ dodává Michal Šarbort. 

Bourání areálu Brandlu
včetně komína
Jablonecká energetická (JE) při-
pravuje kompletní vyklizení tep-
lárenského areálu na Brandlu
v Jablonci nad Nisou.

Bourat se letos mají všechny bu-
dovy včetně symbolického komínu.
Veškeré náklady na demolici uhra-
dí Jablonecká energetická, včetně
ekologické likvidace odpadů by ne-
měly překročit 1,5 milionu korun.
V současné době se čeká na vydání
demoličního rozhodnutí a poté pro-
běhnou přípravy na zbourání bu-
dov v areálu včetně komína. De-
molici a zejména odstřelu komína,
bude předcházet veřejná akce, kte-
rá se uskuteční ve spolupráci s ho-
rolezeckým centrem Makak. JE
o programu, plánech a demolici
bude Jablonečany včas informovat,
a to prostřednictvím Jabloneckého
měsíčníku, webových stránek měs-
ta a Jablonecké energetické.

Jablonec přispěje 
na zdravotní klauny
Statutární město Jablonec nad
Nisou daruje 10 tisíc korun ze
svého rozpočtu, a to organizaci

Zdravotní klaun na nákup osob-
ních ochranných prostředků a an-
tigenních testů.

O finanční dar požádala magist-
rát organizace Zdravotní klaun. Její
klauni navštěvují dlouhodobě ne-
mocné děti a geriatrické pacienty
a činili tak i v době pandemie.
„Nyní je jejich přítomnost u pacien-
tů ještě důležitější než jindy. Svými
programy zlepšují psychický stav
pacientů a nemalou měrou přispí-
vají k vyléčení,“ řekla vedoucí kan-
celáře primátora Jana Matěchová
s tím, že jen respirátorů klauni spo-
třebovali přes tisíc. Potřebují však
také testovací sady a další pomůcky.

Stín pro děti
Dvě dětská hřiště se dočkají za-
stínění. Město se rozhodlo realizo-
vat námět z participativního roz-
počtu a jako pilotní projekt zastíní
plachtami dvě z dětských hřišť.

Na hřišti v ulici Za Hrází (to s dře-
věnou lodí) bude zastíněná dvojice
skluzavek, na tom Rákosníčkově
v ulici Boženy Němcové zastíní
plachta pískoviště. Za obě hřiště za-
platí město přes zhruba 115 tis. ko-
run. Hotovo bude na přelomu květ-
na a června. 

Jídelna pro motýly
Dva letničkové záhony zkrášlí
park v Nové Pasířské. 

Dva záhony o rozměrech 2 × 25
metrů se objeví ve středové části
parku v blízkosti Nisy. Vysetá na
nich bude směs letniček. Oba zá-
hony přinesou nejen krásnější
prostředí, poskytnou také potravu
pro hmyz, brouky a motýly. Oseté
záhony by měly vykvést asi šest
týdnů po výsevu. Tedy někdy po-
čátkem července. Město žádá ob-
čany, aby na oseté záhony nešla-
pali. Semínka by pak nevykvetla,
jako se to stalo loni ve Vrchlického
sadech. Tam byl vytvořený letnič-
kový záhon v bývalé kašně, bohu-
žel se po výsevu po něm šlapalo,
a tak některé druhy květin vůbec
nevyrostly. Za oba záhony v parku
Nová Pasířská město zaplatí nece-
lých 30 tis. korun. 

Zmařený strom
Neznámý pachatel poškodil
v polovině května břízu v ulici
Průmyslová – nařízl kmen po ce-
lém obvodu nízko nad zemí. 

Pokud máte informace o poško-
zení stromu, předejte je, prosím,
na Policii ČR.

Pietní akt v Rýnovicích

Dárek ke Dni matek v podobě přenosu online baletu nadě-
lilo statutární město Jablonec a místní divadlo ženám. K vi-
dění byla baletní představení Anna Karenina a Penzion na
předměstí. Záznam večera je možné shlédnout na You
Tube. Reprofoto www.divadlojablonec.cz

OC Central skupiny Crestyl uspořádalo akci s názvem Daruj
srdce. V jejím rámci děti z jabloneckých školek a škol na-
kreslily a vyrobily srdce jako poděkování zdravotníkům covid
oddělení jablonecké nemocnice a zdravotní záchranné služ-
by. Sešlo se více jak 300 srdíček. Foto archiv OC Central

V sobotu 8. května proběhl u rýnovického památníku obětem 2. světové války komorní obřad. Představitelé města
položili k památníku věnce a květiny. Obřad proběhl bez veřejnosti v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Dvě ulice nové, jedna s novým jménem
Jablonec nad Nisou bude mít dvě zcela nové ulice
v lokalitě Vrkoslavic, ulice Masná se změní na uli-
ci Mincovní. Rozhodli o tom jablonečtí zastupitelé
na svém posledním zasedání. 

Na Vrkoslavicích budou mít obyvatelé budoucích
rodinných domů adresu v nově pojmenovaných uli-
cích. Tak navazující na ulici Alešova získala jméno
po malíři Alfonsi Muchovi, další díky blízkosti pří-
rodní vodní plochy se bude jmenovat U Jezírka. Za-
stupitelé schválili také změnu názvu dosavadní ulice
Masná v lokalitě Žizkův Vrch. „Ta se nyní bude jme-
novat Mincovní. O změnu názvu požádala Česká
mincovna, která v ulici vlastní pozemek a chce na
něm vystavět svůj objekt s výrobní halou, výstavní
expozicí i sídlem společnosti,“ vysvětluje primátor
Jiří Čeřovský. Nové sídlo ČM by mělo vzniknout ne-
daleko místa, kde býval masokombinát. „V ulici je
celkem osm subjektů, z nichž jeden je trvale bydlící
občan, sídlo zde mají dvě společnosti a pět provozo-
ven,“ komentuje vedoucí odboru správního Petr Kar-
lovský. 

Loni skončilo hospodaření města přebytkem
Jablonec nad Nisou i přes ekonomické restrikce
spojené s pandemií hospodařil v 1. čtvrtletí roku
2021 dobře, o čemž svědčí i fakt, že provozní saldo
se rovná téměř 46 mil. korun. Hospodaření v loň-
ském složitém roce skončilo s přebytkem téměř
67 mil. korun.

„Průběžným sledováním rozpočtových příjmů, pře-
devším daňových, a odpovídajícím postupným čerpá-
ním výdajů jsme dosáhli stabilního finančního pro-
středí,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Příjmy města za rok 2020 byly v celkové výši 1 128
mil. korun, výdaje odpovídaly částce 1 061 mil. korun.
Hospodaření města skončilo v roce 2020 přebytkem
ve výši 67 mil. Kč. „Splátky úvěrů a dlouhodobého zá-
vazku byly ve výši necelých 46 mil. Kč, na daních ze
státního rozpočtu město obdrželo přes 659 mil. Kč,
což je oproti roku 2019, který byl historicky nejlepší,
o téměř 46 mil. Kč méně, ale o téměř 10 mil. více než
v roce 2018,“ konstatuje náměstek Kouřil s tím, že se

podařilo udržet hospodaření i přes problémy s pan-
demií na velmi dobré úrovni. „Doplatili jsme úvěr od
KB ve výši 250 mil. Kč z roku 2009. Zůstatek zbývají-
cího úvěru ve výši 150 mil. Kč z roku 2017 činí zhru-
ba 117 mil. Na splátkách úvěrů město uhradilo téměř
41 mil. korun, na splátkách energetických opatření
EPC téměř čtyři miliony,“ pokračuje Kouřil a dodává,
že hospodaření města se bedlivě sleduje a měsíčně
vyhodnocuje. „Ukazatel provozního salda vyšel loni
na 239 mil. Kč a tím bylo možné pokrýt splátky jistin
a ještě zbylo 194 mil. Kč na rozvoj města,“ připomíná
náměstek.

Zůstatek finančních prostředků činil ke konci loň-
ského roku něco přes 225 mil. korun. „Podle zprávy
auditora, společnosti ATLAS AUDIT, s. r. o., je hospo-
daření města v roce 2020 bezchybné,“ konstatuje ve-
doucí odboru ekonomického Kateřina Tuláčková
a dodává, že přebytek rozpočtu roku 2020 byl použit
z části na úhradu splátek úvěrů a z části byly navýše-
né zůstatky finančních prostředků, které byly zapoje-
né jako zdroj příjmů rozpočtu roku 2021.

Detailní informace o hospodaření města jsou uve-
deny v rozklikávacím rozpočtu na webu města na
https://rozpocet.mestojablonec.cz/greportviewer/.

Školy budou používat PCR testy 
Základní školy k testování žáků i zaměstnanců
budou používat neinvazivní RT-PCR testy. Jejich
vyhodnocení zajistí společnost SPADIA LAB, a to
za 200 korun za provedený test.

SPADIA LAB má jako jediná kapacitní možnosti
zajistit školám testování s laboratorním vyhodnoce-
ním v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnic-
tví. „Městu se podařilo vyjednat cenu 200 korun za
provedený test, proto jsme jako zřizovatel všem ško-
lám tento způsob testování doporučili,“ říká náměs-
tek David Mánek. 

Testování začne ve středu 26. 5., vyhodnocení bu-
dou mít školy vždy nejdéle další den, tedy ve čtvrtek.
Jde o test prostřednictvím houbičky, která se vkládá
do úst, a v laboratoři se vyhodnocují vzorky slin.
Testy se budou provádět jednou za dva týdny.

(jn)

■ Aktuálně
Podpora sociálních služeb
Pro rok 2021 je v městském rozpo-
čtu rezervovaná částka 8,6 mil. ko-
run pro poskytovatele registrova-
ných sociálních služeb pro občany
statutárního města Jablonec nad
Nisou. Zastupitelé svým rozhodnu-
tím podpořili 32 žádostí 17 organi-
zací. „Do dotačního programu 2021
se přihlásilo 17 oprávněných žada-
telů, kteří požádali o dotace na 32
druhů sociálních služeb v celko-
vém finančním objemu necelých
8 milionů korun,“ říká náměstek
primátora pro oblast humanitní
David Mánek. 

Chodník pro Hřbitovní 
Radní odsouhlasili zadávací doku-
mentaci k realizaci stavby chodní-
ku ve Hřbitovní ulici v předpoklá-
dané hodnotě 10,3 mil. korun bez
DPH. Tím bude dokončená kom-
pletní rekonstrukce komunikace
včetně chodníku a veřejného osvět-
lení.

„V rámci této zakázky vznikne
nový chodník a parkovacích stání,
dvě autobusové zastávky, rekon-
strukcí projde komunikace i veřej-
né osvětlení v ulicích Hřbitovní
a 28. října,“ říká náměstek pro roz-
voj města Petr Roubíček. Součástí
stavby je i náhradní výsadba osmi
listnatých stromů za již pokácené
dřeviny. Stavba bude rozdělená do
dvou stavebních období, podle
předpokladu se letos bude stavět od
července do října, příští rok od dub-
na do konce července. 

Upozornění 
Od úterý 25. května se maluje od-
dělení správy bytových objektů,
které sídlí z boku radnice proti Čes-
ké pojišťovně. Kvůli tomu se do-
časně omezuje provoz oddělení.
V pondělí 31. 5. se oddělení otevře
v odpoledních hodinách od 12.30
do 17 hodin. 

Podpora kultury a sportu
Jablonec má schválené tři dotační
programy z městského rozpočtu ro-
ku 2021 v oblasti humanitní, a to na
podporu aktivit v oblasti výchovy
a vzdělávání, na podporu celoroční
činnosti v oblasti kultury a v oblas-
ti sportu a tělovýchovy. 

Letos je v městském rozpočtu pro
dotační programy 5,1 mil. Kč, což je
oproti roku 2020 o 1,8 mil. víc. Ze
63 předložených žádostí v celko-
vém objemu 10,6 mil. korun podpo-
řili zastupitelé svým rozhodnutím
62 žádostí v objemu necelých pěti
milionů korun. 

(jn)

Herci Jiří Suchý a Jitka Molavcová, spojení s divadlem Semafor, si ve čtvrtek 6. května v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazili
pamětní zlatou medaili se svým portrétem. Jde o třídílnou minisérii zlatých a stříbrných medailí, která vznikla u příležitosti 90. narozenin
Suchého. Oslavenec Jiří Suchý je na všech, na jedné s Jiřím Šlitrem, na druhé s Molavcovou a na třetí sám. Foto archiv Česká mincovna

Foto Jiří Endler
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
V lednu 2010 jsem byl osloven TOP09, zda ne-
chci být na jejich kandidátce do komunálních
voleb na podzim 2010, a voliči mě z 9. místa vy-
kroužkovali do zastupitelstva města. V roce
2014 jsem obhájil post zastupitele. Jak je zmí-
něno, tak jedním z mých koníčků je sport, kon-
krétně baseball. Když chcete tuto aktivitu dělat
pořádně s nějakou vizí (v našem případě je to
práce s mládeží s třešničkou na dortu v podobě
účasti našeho A týmu mužů v nejvyšší soutěži
v baseballové Extralize), tak při budování hřiš-
tě a zázemí ve Mšeně u ZŠ Mozartova nutně
přijdete do styku s vedením a orgány města (ra-
dou, zastupitelstvem, výbory a komisemi). Čin-
nost magistrátu jsem tímto způsobem poznával
od roku 1998 a rozhodnutí jít do voleb v roce
2010 přišlo jaksi přirozeně. Mimo to rád komu-
nikuji s lidmi.

Čemu se v komunální politice věnujete?
V současnosti jako tzv. uvolněný člen rady měs-
ta vykonávám funkci náměstka primátora pro
rozvoj města. Spadají pode mě jak odbory sa-
mosprávy, tak i státní správy. Jsou to odbor
územního a hospodářského rozvoje, kde jsou
hlavní agendou územní plán a investice, dále
odbor stavební a životního prostředí. 

Těžil jste ze svého studia ekonomie?
Ano, až do nástupu na Jabloneckou energetic-
kou, a. s., v roce 2014 jsem pracoval, využíval
VŠ vzdělání a jazyky v oboru, který jsem vystu-
doval. Jsem ze tří dětí a jako jediný jsem mohl
studovat vysokou školu obor zaměřený na za-
hraniční obchod, a po jejím absolvování v roce
1991 jsem nastoupil do obchodního oddělení
sklářské firmy Estrela, a. s., v Těpeřích, kde
jsem pracoval do konce roku 1996. Poté jsem si
odskočil na dva roky mimo obor sklářství. V ro-
ce 1998 jsem začal podnikat jako OSVČ a vrátil
jsem se ke sklářství, bižuterii a obchodu. Občas
mě někdo známý požádal, zda bych mu nepo-
mohl firmu kvalitativně posunout mezi nejlep-
ší v oboru. Vždy to souviselo se sklem a se za-
hraničním obchodem. V současnosti jsem svoji

činnost pozastavil, prioritou je pro mě práce
náměstka a nechci jednu práci šidit na úkor
druhé.

Jak jste se dostal k baseballu?
Mám o devět let staršího bratra a jeden jeho ka-
marád dostal cca v roce 1973 od tatínka, který
pracoval pro Jablonex v New Yorku, baseballo-
vou pálku a pár rukavic. Zkoušeli to hrát na
tehdejším škváráku v Bezručovce a my mladší
sourozenci je okukovali. Inspirovali jsme se
a ve volném čase jsme se to pokoušeli hrát s ná-
sadou od krumpáče a tenisákem. V roce 1986
jsme začali hrát baseball v Jablonci organizo-
vaně, byli jsme členy tehdejšího oddílu softbal-
lu a baseballu Jablonečtí Klokani při TJ Liaz.
V roce 1992 se týmy mládeže odtrhly a založily
Baseball club Blesk. V klubu jsem od roku 1998,
kdy jsem začal trénovat mládež, pomáhat s roz-
vojem oddílu a hlavně s výstavbou baseballové-
ho areálu u ZŠ Mozartova.

Co vás na baseballu okouzlilo?
Baseball je úžasná hra, ale poměrně kompliko-
vaná. Jde o kolektivní sport s důrazem na sil-
nou individualitu hráče. Jsou to nejrychlejší
„šachy“ na světě, musíte myslet tři čtyři kroky
dopředu. Musíte se umět např. obětovat se jako
„pálkař-pěšec“ jen proto, aby se spoluhráč
posunul o metu dál. Před každým nadhozem
musíte mít jasno, co se bude dít, předvídat va-
rianty rozehry podle typu odpalu a rychle vy-
hodnotit danou situaci. Na vše máte zlomek ča-
su, zlomky sekund.

Využíváte něco z toho i v praxi?
Snažím se. Využívám podobné myšlení v práci
zde na radnici. Snažím se všechny vedoucí od-
borů, které mám v dikci, přimět k tomu, aby ze
sebe a ze svých kolegů vydali maximum.
Všichni jsou výborní, je to taky týmová práce,
daří se nám pracovně spojit relativně nespoji-
telné oddělení a společně postupovat k cíli.
Převedu-li to do sportovní terminologie, jsem
manažer, který stejně jako trenér spojuje silné
individuální hráče v silný tým.

Máte i jiné koníčky?
Na základní i střední škole jsem hrál basketbal,
baví mě fotbal, hokejbal, volejbal, tedy spíše ty
kolektivní sporty. Rád jezdím na kole. Mám rád
ferraty, slezl jsem snad půlku italských
Dolomit. Rád čtu detektivky, mám rád dobré,
poctivě vařené pivo, můj oblíbený seriál je
Teorie velkého třesku a ze sportu ještě mám
rád sjezdové lyžování.

Máte na to vše dost času?
S časem je to na štíru. Povinnosti mám k měs-
tu, k rodině, k týmu 14–15letých kluků, k tomu
klubová bafuňařina. Osobní život v žebříčku
priorit klesá, ale pokud se podaří přijít domů
v rozumném čase, sednu na kolo, příjemně se
unavím a srovnám myšlenky.

Jak vnímáte Jablonec jako své rodné město?
Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst, jehož
úžasné prostředí je limitem a zároveň příleži-
tostí pro rozvoj města. Největší problémem je
dopravní tranzit. Jsou modely, jak jej řešit, jak
zlepšit průjezd například pro cyklisty. Přejet
z jednoho konce města na druhý je často adrena-
linový sport. Máme zde krásné secesní domy,
které po válce, i díky odsunu a totalitě, ztratily
původní krásu, ale zásluhou patriotů získávají
ztracený lesk. Témat na řešení je mnoho – ter-
minál, doprava, bydlení, přehrada. A ta je citlivým
tématem, je to perla a skvost města a nerad
bych, aby se z ní stal „Mácháč“. Měla by zůstat
v symbióze běžného života a volného času. 

Jaký je Petr Roubíček?
Pracovitý, společenský, komunikativní, v dět-
ství plachý a nesmělý, ale doba mě naučila pro-
sadit se. Jsem zarputilý a snažím se prosadit či
dosáhnout vytyčeného cíle. Rád používám sel-
ský rozum.

Jiří Endler

Petr Roubíček
Jsem manažer, který stejně jako trenér spojuje silné 
individuální hráče v silný tým.

■ Petr Roubíček
Narozen roku 1964 v Liberci, v Jablonci
žije od roku 1967, studoval Střední ekono-
mickou školu v Jablonci – obor zahranič-
ní obchod. Po vojně vystudoval VŠE na ka-
tedře vnějších ekonomických vztahů. Od
roku 1991 pracoval v zaměstnaneckém
poměru ve sklářském průmyslu a od roku
1998 jako osoba samostatně výdělečně
činná (OSVČ). V roce 2013 se stal členem
představenstva Jablonecké energetické, a. s.,
v prosinci 2014 jejím ředitelem. Je ženatý,
má tři děti, mezi velké koníčky patří cyk-
listika a jeho velkou vášní je baseball, kde
je trenérem i funkcionářem nepřetržitě od
roku 1998. Zastupitelem je od roku 2010,
v letech 2010–2018 byl radním, v září 2019
byl zvolen náměstkem pro odbor rozvoje,
člen ODS.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Petra Roubíčka

Foto archiv Petra Roubíčka
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Muzejní noc pod Ještědem 2021
Pandemická opatření nařízená vládou do-
volují postupný návrat k běžnému životu.
Po delší době se tak pořadatelé oblíbených
akcí mohli pustit do práce a připravit pro
veřejnost v minulosti velmi oblíbené akce.

Tou tradiční je také Muzejní noc pod Ještědem.
Letošní ročník se koná v pátek 25. června a zve
nejen do jabloneckých organizací, ale i do dalších
kulturních institucí v celém Libereckém kraji.
V čase mezi 18. až 23. hodinou se zájemci mo-
hou zdarma vydat na trasu po celkem desítce
atraktivních cílů, které se letos zapojily. Bude
mezi nimi fungovat také kyvadlové spojení his-
torickým autobusem se zastávkou na Dolním
náměstí. Vše samozřejmě za aktuálních proti-
pandemických podmínek k pořádání hromad-
ných akcí. Podrobnější informace doporučuje-
me ověřit na stránkách jednotlivých institucí.

A co pro vás jednotlivé instituce připravily?

Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou
www.msb-jablonec.cz
– stálé expozice skla a bižuterie, aktuální výsta-

vy Reflexe a Designová 10° v rámci Mezi-
národního trienále skla a bižuterie, Kaleido-
skop vkusu – luxusní bižuterie ze světových
výstav v době budování socialismu. Skleněná
jubilea komorní výstava v expozici skla připomí-
nající kulatá výročí Stanislava Libenského,
Vladimíra Kopeckého a Ludviky Smrčkové;

– vystoupení skupiny Anabáze z Liberce;
– Rozsviťme světlo na konci tunelu – tvořivá ro-

dinná dílna s výrobou svícnů ze sklenic zdo-
bených kamínky, korálky a knoflíky. Svícny
společně v parku rozsvítíme na lepší časy;

– na návštěvníky v klobouku čeká drobná od-
měna.

Dům J. a J. V. Scheybalových
www.jablonec.com
– Vítězové bílé stopy – výstava věnovaná bě-

žeckému lyžování.

Městská galerie MY 
Jablonec nad Nisou
Architektura pro horské město
– výstava ke 150. výročí narození jabloneckých

architektů.
Josef Zasche (1871–1957)
Robert Hemmrich (1871–1946)
Výstava v ulicích města

Možnost navštívit výstavu v ulicích Jablonce n. N.,
v nichž jsou umístěny informační panely tam,
kde stojí budovy navržené oběma architekty.

Kostel sv. Anny 
– Generace S. V. U. Mánes – reprezentativní vý-

stava obrazů, soch a dalších výtvarných děl.

Galerie N
Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní,
katedra designu.
www.katedradesignu.cz/galerie-n
– výstava závěrečných studentských prací stu-

dijních programů Návrhářství skla a šperku
a Návrhářství textilu a oděvu BAKALAUREÁ-
TY 2021;

– komentované prohlídky pedagogů katedry
designu;

– v 18 hodin módní přehlídka vybraných kolek-
cí oděvů a šperků, mezi 19.00 a 22.00 hodinou
bude probíhat workshop ve školních dílnách
katedry designu;

– prohlídka budovy i zázemí.
Práce studentů vznikaly pod výtvarným vede-
ním pedagogů v zaměření Návrhářství skla
a šperku Ludmily Šikolové, Oldřicha Plívy,
Marcely Kindl Steffanové, Jany Válkové Stříl-
kové, Václava Řezáče, v zaměření Návrhářství
textilu a oděvu pod vedením Svatoslava Krot-
kého, Zuzany Veselé, Miroslavy Focke a Ondře-
je Ludína a za podpory všech členů katedry de-
signu.

Podrobný program Muzejní noci pod Ještěděm,
včetně nabídky ve Vratislavicích a Liberci, na-
jdete na letáčcích, webech organizací a FB.
Sdílejte s námi atmosféru na #muzejninoc. 

(mv, end)
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Muzeum je otevřeno, račte vstoupit
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou se opět po čtyřech měsících otevřelo
návštěvníkům. Ti by si neměli nechat ujít vý-
stavy, novinky ve stálých expozicích, ale tře-
ba i expozici na Kristiánově.

Aktuálně muzeum nabízí kromě stálých expo-
zic tři výstavy, které dosud byly otevřené pou-
hých 14 dní v prosinci minulého roku.
„DESIGNOVÁ 10° mapuje přírůstky současné-
ho designu do muzejní sbírky za posledních
10 let,“ řekl hlavní kurátor muzea Petr Nový,
„REFLEXE pak v muzejním krystalu předsta-
vuje deset zajímavých sklářských umělců tří
generací z různých koutů světa tvořících v Čes-
ké republice.“ 

Poslední výstavou je pak KALEIDOSKOP
VKUSU, kde je k vidění luxusní bižuterie ze
světových výstav v době budování socialismu.

To ale není zdaleka všechno. V expozici skla
je nově instalována komorní výstava SKLE-
NĚNÁ JUBILEA připomínající kulatá výročí
Stanislava Libenského, Vladimíra Kopeckého

a Ludviky Smrčkové. Nezapomeňte také vy-
zkoušet unikátní exponát s QR kódem odkazu-
jícím na virtuální muzeum. V přístavbě najdete
nově svítidlo FROZEN, které darovala muzeu
společnost Lasvit.

„V červnu zahajujeme také provoz nejvýše po-
ložené stálé expozice v České republice, v pa-
mátkově chráněné roubené chalupě, tzv. Liščí
boudě, v zaniklé sklářské osadě Kristiánov
v Jizerských horách,“ informuje ředitelka mu-
zea Milada Valečková. 

Objekt bude zatím zpřístupněn jen víkendově
od 10 do 17 hodin nebo pro předem ohlášené
skupiny, od 18. června pak bude otevřeno den-
ně. Na návštěvníky čeká interaktivní expozice
o historii sklářské výroby, program pro rodiny
s dětmi, hledání pokladu čaroděje Tamanna,
příjemné posezení u kachlových kamen a vý-
běr z originálních suvenýrů. (mv)

Křehká krása v srpnu bude!
Svaz výrobců skla a bižuterie (SVSB) a jeho
partneři se přes složitou situaci rozhodli
připravit jubilejní 10. ročník prodejní pre-
zentační výstavy skla a bižuterie Křehká
krása 2021. Bude to první velká akce pro ve-
řejnost po roční nucené přestávce.

„Pandemie koronaviru těžce dopadla i na český
bižuterní průmysl a většina firem pracuje na
minimum. Mnohým poklesly tržby na sotva pě-
tadvacet procent a několik firem muselo svoji
činnost ukončit nebo pozastavit. Z těchto důvo-
dů ubylo Svazu výrobců skla a bižuterie něko-
lik členů a svaz ztratil příjmy z prezentačních
a prodejních akcí,“ říká předseda představen-
stva SVSB Pavel Kopáček.

Přesto se svaz i jeho partneři rozhodli pořá-
dat výstavu, která se bude konat 12.–15. srpna

2021 v areálech Eurocentra a Muzea skla a bi-
žuterie. „Připravujeme několik magnetů, evi-

dujeme velký zájem vystavovatelů a předvádě-
jících. Jejich seznam a podrobné informace
uveřejníme v letním čísle Jabloneckého měsíč-
ku,“ informuje Kopáček a dodává: „Současná
situace je obtížná, přesto jsme se rozhodli vý-
stavu uspořádat. Letošní ročník má pro nás
mimořádný význam, po obtížném období lock-
downu chceme přilákat věrné i nové návštěvní-
ky, kteří se rozhodli strávit dovolenou v České
republice. Nezapomínáme ale ani na ty zahra-
niční, které pozveme prostřednictvím zahra-
ničních zastoupení CzechTourismu.“

Nejlepší podporou pro firmy a průmysl může
být pouze spokojený zákazník. „Zveme i všechny
Jablonečany. Přijďte, výstava vás určitě nezkla-
me. Česká bižuterie tu vždy byla, je a bude,“ lá-
ká občany města předseda představenstva
SVSB Pavel Kopáček. (end)

Cena hejtmana putuje do Jablonce
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libe-
reckého kraje již zná vítěze a další oceněné.
Své favority si vybrala veřejnost, odborná
porota i hejtman Libereckého kraje Martin
Půta. 

Zatímco v hlasování veřejnosti jde většinou
především o společenský význam stavby, práce
poroty je mnohem obtížnější. Již podruhé byl
jejím členem také architekt Petr Janoš z Tech-
nické univerzity v Liberci: „Paleta byla letos
opět velice pestrá a kvalita staveb nás mile pře-
kvapila. Ale vzhledem k rozdílnosti charakteru
staveb je naše rozhodování velmi těžké. Pro nás
je nejdůležitějším kritériem kvalita stavby
z hlediska architektury, provedení ale i kultiva-
ce veřejného prostoru a prostředí, ve kterém je
stavba umístěna.“ Z tohoto pohledu porotu za-
ujala i jablonecká realizace přístavby ZŠ Rych-
novská – Kokonín, kde ocenili právě kultivaci
veřejného prostoru a moderní výukové prosto-
ry plné inspirace. Ocenění si nakonec škola ne-
odnesla, ale jedna skleněná vodováha – autor-
ská cena z rukou studenta SUPŠS Železný Brod
Romana Mareše, do Jablonce dorazila. Cenu
hejtmana udělil Martin Půta, hejtman Liberec-
kého kraje, s tímto vysvětlením: „Těší mě, že se
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
může pyšnit největší veřejnou sbírkou vánoč-
ních ozdob na světě. Cenu hejtmana v Soutěži
Karla Hubáčka jsem se rozhodl udělit právě je-
mu, a to za komplexní a novátorské řešení pří-

stavby budovy a přilehlého parku. Chtěl bych
autorům poděkovat za odvážnou a úspěšnou
propagaci sklářské tematiky prostřednictvím
originálního architektonického řešení. Přístav-
ba ve tvaru skleněného broušeného krystalu
navíc elegantně odkazuje na sklářskou a bižu-
terní tradici města.“ 

Absolutním vítězem soutěže a Cenu Karla
Hubáčka si odnesla kavárna a pražírna DOK
Nordbeans z architektonického ateliéru ANUK
architekti, realizovaná firmou V-PRODUKT,
s. r. o. Všechny oceněné si veřejnost může pro-
hlédnout během června v OC Central a poté
v libereckém Fóru. 

(red)

•Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)
DOK Nordbeans
Porota oceňuje vysokou kvalitu architektonického ře-
šení při využití brownfieldu a kultivační roli stavby
v jejím prostředí.

•Stavby pro bydlení
1. Špejchar – rekonstrukce a přestavba na bydlení
2. Skleněná chalupa
3. Novostavba rodinného domu Rašovka

•Stavby pro veřejnost
1. Vyhlídka Špička
2. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými

didaktickými prvky
3. Wellnes hotel Fénix

•Cena poroty I zvláštní ocenění poroty za záchranu 
architektonického dědictví
Kotelna na biomasu Andělská hora
Porota oceňuje citlivý přístup k obnově historického
areálu včetně využití kotelny pro nový ekologický provoz

•Cena hejtmana
Přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Ocenění za komplexní přístup k realizaci přístavby
i přilehlého parku a snahu o odvážnou propagaci
sklářské tematiky prostřednictvím zajímavého archi-
tektonického řešení.

•Cena veřejnosti
1. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými

didaktickými prvky
2. DOK Nordbeans
3. Mateřská školka Všelibice

Foto Aleš Kosina

Foto archiv Křehká krása

Vítězná DOK Nordbeans, foto archiv 
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Nabídka kulturních a volnočasových programů
■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

VÝSTAVY

ASTROFOTOGRAFIE
Své snímky v prostoru schodiště vy-
stavuje Martin Gembec.

NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT
Své práce představují absolventky
Akademie umění a kultury pro se-
niory při ZUŠ Jablonec nad Nisou,
výtvarný obor. Expozice umístěna
na chodbě k multimediálnímu od-
dělení.

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725, 
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz

1. 6. 2021 /úterý/ 
14.00–18.00 hodin
DEN DĚTÍ
Pohádkové odpoledne pro děti i je-
jich rodiče. Osm stanovišť s pohád-
kovými postavami a zábavnými
úkoly, které prověří šikovnost,
důvtip i fyzickou zdatnost. Za-
hrada U Volta. 
Informace: Jana Zajícová, zajico-
va@vikyr.cz, 733 326 022.

5.–6. 6. 2021 /sobota–neděle/
INSTRUKTORSKÝ KURZ –
MAP JABLONECKO
Kurz pro instruktory volnočaso-
vých aktivit, zážitková pedagogika,
outdoorové sporty s trochou adre-
nalinu, tvorba programu pobyto-
vých akcí. Náměty na aktivity venku
i uvnitř. Chata v Zákoutí Harra-
chov a Žlutá plovárna Malá Skála.
Kontaktní osoba: 

Informace Jana Zajícová, zajico-
va@vikyr.cz, 733 326 022.

10.–13. 6. /čtvrtek–neděle/
STEZKA CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
Pojďte se protáhnout se zvířátky
našich lesů, ale také se zvířátky,
které u nás můžete potkat jen v zoo-
logické zahradě. Stezka v Srnčím
dole je vhodná pro všechny věkové
kategorie i pro rodiny s dětmi. 
Informace Andrea Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz, 604 270 243.

17.–20. 6. /čtvrtek–neděle/
LOUPEŽNICKÁ STEZKA
Loupežníci se usadili v lesích nad
jabloneckou přehradou. Jsou to
rošťáci, ale zároveň dobráci, umí
poznat zvířátka podle stop, vědí,
kterou rostlinku na co použít a jak
si poradit v lese při nesnázích.
Přijď se od nich něco přiučit. Start
Břízky. 
Informace: Andrea Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz, 604 270 243.

22.–29. 6. /úterý/
SVATOJÁNSKÁ STEZKA
Naučná tajemná stezka na zahradě
DDM Vikýř s informacemi a úkoly
na téma Svatojánská noc a její kouzla.
Informace Ilona Literová, litero-
va@vikyr.cz, 733 326 022.

25. 6. /pátek–sobota/
PYŽAMOVÁ PÁRTY 
PRO KLUKY I HOLKY
Rozloučení s poněkud podivným
školním rokem s přespávačkou.
Připravené budou hry, táborák,
diskotéka, film na dobrou noc.
Akce vhodná pro děti ve věku 7–15
let. Přihlášky do 18. 6. Akce se bu-
de konat, pokud to dovolí veškerá
vládní nařízení. 
Informace Andrea Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz, 604 270 243.

26. 7.–1. 8. /pondělí–neděle/
RODINNÝ POBYT
Pobyt ve Smečně vhodný nejen pro
maminky s dětmi, týden plný zá-
žitků pro všechny kategorie, plná
penze, ubytování, program pro dě-
ti i dospělé. 
Informace Barbora Pospíšilová,
pospisilova@vikyr.cz, 604 364 612.

25.–30. 7. 2021 /neděle–pátek/
DOBRODRUHEM
V KRKONOŠÍCH
Nevšední dobrodružství na oblíbe-
ných i neznámých místech Krko-
nošského národního parku. Out-
doorové adrenalinové aktivity pro
všechny, kteří se v lese nebojí.
Informace Jana Zajícová, zajico-
va@vikyr.cz, 733 326.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz, 
tel. 773 270 271, 
info@centrumjablicko.cz

Podle aktuální situace a uvolňová-
ní připravujeme venkovní akce,
o kterých budeme předem infor-
movat na našich webových a face-
bookových stránkách. Během prázd-

nin budeme reagovat na vaše po-
třeby. Pevné termíny najdete opět
na Facebooku Jablíčka. Pokud ně-
komu nebudou termíny vyhovo-
vat, může kontaktovat pracovníky
centra a domluvit se v rámci
i menší dětské skupiny.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216, 
mob. 732 542 934

SOCIÁLNÍ – SENIOR 
DOPRAVA ČČK
Provozní doba služby pondělí až
pátek 8–16 hodin, objednávat je
nutné minimálně dva dny předem.
Určeno seniorům a osobám se sní-
ženou soběstačností. Více informa-
cí: doprava@cck-jablonec.cz; tel.
702 191 003.

15. 6. /středa/ 15.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ
Teoreticko – praktický kurz první
pomoci v rozsahu požadovaných
hodin určený vyhláškou pro ucha-
zeče o řidičský průkaz Na tuto
normu je ČČK držitelem certifiká-
tu Evropské komise pro první po-
moc (EFAC). Vstup: nutná online
registrace na www.cck-jablonec.cz.

NABÍDKA KURZŮ
Kurzy pořádáme jak pravidelné
v učebnách ČČK, tak i sjednané
pro skupiny nad pět osob a jezdí-
me po celém okrese Jablonec nad
Nisou. Nabízíme kurzy první po-
moci od mateřských škol až po do-
my seniorů. Kurz vždy přizpůsobí-
me vašim potřebám, jsme držiteli
akreditací MŠMT, MPSV a evrop-

ského certifikátu EFAC. Více infor-
mací podáme e-mailem: kurzy@
cck-jablonec.cz 

■ Pivovar Volt
U Přehrady, Jablonec n. N.

Každý čtvrtek opékání buřtů za
symbolickou cenu za doprovodu
hudby studia KOKOS.

Pátky jsou pak věnované elek-
tronické hudbě se zajímavými
hosty, akce s názvem Napětí.
Soboty jsou věnované živé hudbě
a akce nese název Střídavé Napětí.
12. 6. proběhne vzpomínková akce
na Honzu Krajníka s kapelami
Mandragora, Eridu a možná
i Nautica. V červenci vás čeká jak
bohatý hudební program, každou
středu bude letní minikino.
Program 
začátek vždy od 17 hodin:
4. 6. – Dj. Bjöm Fabler / elektro-
nická hudba
5. 6. – Nasycen, Annie Pitty / hu-
dební kapely
11. 6. – Dj. DaRoot / elektronická
hudba
12. 6. – Mandragora / hudební ka-
pela, vzpomínka na Honzu Kraj-
níka
18. 6. – Dj. Bjöm Fabler / elektro-
nická hudba
19. 6. – Makule, Potomek, Orna-
ment / hudební kapely z Jablonce
25. 6. – Dj. DaRoot / hudba
26. 6. – Totowono / hudební kape-
la z Liberce

■ Chata Proseč
Jablonec n. N.

KONCERTY NA KOPCI
Začátek vždy v 19 hodin
4. 6. – Znouzecnost
5. 6. – Mňága a Ždorp
6. 6. – Mňága a Ždorp
10. 6. – Xavier Baumaxa
13. 6. – Prago Union
Lístky za 350/500 Kč je možné rezer-
vovat na tel. 739 219 695 (SMS) nebo
zakoupit osobně na Chatě Proseč.
Více na www.facebook.com/jbc350 

■ Městská galerie MY
Kostelní ulice 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon 483 356 202
Otevřeno úterý 13–17 hodin, 
středa–sobota 10–12.30/13–17 hodin

3. června–11. září 2021
ARCHITEKTURA 
PRO HORSKÉ MĚSTO
Josef Zasche (1871–1957)
Robert Hemmrich (1871–1946)
Výstava ke 150. výročí narození jab-
loneckých architektů. Výstavu mů-
žete navštívit v ulicích města. Je
rozmístěna v místech kde se na-
cházejí významné stavby obou ar-
chitektů. Akce se uskuteční od 24.
června do 30. září 2021. Pod-
robnosti a aktuality o programu
k jubileu jabloneckých architektů
sledujte na webových stránkách sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou.

Kitl v Kyselce

12. června /sobota/ 10.00–22.00 hodin
Slavnostní zahájení provozu areálu Vratislavické kyselky Kitl v Kysel-
ce, které se uskuteční 12. června 2021 od 10 do 22 hodin ve Vrati-
slavicích nad Nisou. Program je rozdělen na odpolední a večerní část
a uskuteční se v areálu Vratislavické kyselky. 

Od 10 do 18 budou připraveny exkurze nových výrobních prostor.
Odhalena bude letní novinka. Program pro děti: např. dětský závod
v orientačním běhu v rámci spolupráce s Mistrovstvím světa v orien-
tačním běhu 2021, dětský koutek. Vstupné 50 Kč a děti do 15 let zdar-
ma. Koncert hudební kapely Tata Bojs začne v 19 hodin, vstupné 350
Kč. Více na webu www.kitl.cz/kvk.

Foto archiv Kytl
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Vodní záchranka k dispozici 12 hodin denně
Už dvanáctým rokem bude Vodní záchran-
ná služba (VZS) Jablonec nad Nisou zajišťo-
vat letní služby na jablonecké přehradě. Pro
veřejnost bude k dispozici každý den od 8 do
20 hodin, a to od soboty 26. června až do ne-
děle 5. září.

Záchranáře lze najít na základně na poloostro-
vu Tajvan, kde bude v pohotovosti vždy tříčlen-
ná posádka, připravená okamžitě poskytnout
pomoc zdravotního, ale i technického charakte-
ru. „Jsme ve spojení s dispečinkem ZZS i HZS
(KOPIS), takže pokud nás během svého pobytu
u přehrady budete potřebovat přivolat, stačí vy-
točit 112,“ říká Pavel Pažout z Vodní záchranné
služby Jablonec.

Pro rychlý transport na místo nahlášené udá-
losti mají záchranáři ve výbavě loď Pioner
Multi, která loni dostala nový motor a letos má
již za sebou svůj předsezonní servis. 

„Výjezdová plavidla a vybavení chceme mít
v bezvadném stavu, aby kvalita naší pomoci by-
la stoprocentní. Od města máme navíc zapůjče-
nou záložní loď Steady, kterou během služeb
i výjezdů také využíváme,“ zmiňuje Pažout dal-
ší z lodí, s nimiž pravidelně během dne, nejmé-
ně však jednou, preventivně objíždí břehy pře-
hrady.

Kolem vodní nádrže jsou umístěny informač-
ní cedule s mapou přehrady, důležitými tele-
fonními čísly a také cennými radami a pokyny,
jak se bezpečně chovat u vody. Pod některými
z cedulí se nacházejí bedny s víkem, v nichž
v případě potřeby naleznete během léta zá-
chranné kruhy s lanem, jež můžete hodit to-
noucímu, a tím mu zachránit život. Stav kruhů
každý den kontroluje posádka VZS.

Kromě osobních lékáren má posádka záchra-
nářů k dispozici také velký lékařský batoh s au-
tomatizovaným externím defibrilátorem (AED),

který je ve výbavě již tři roky a jehož včasné
použití při resuscitaci zvyšuje šance na záchra-
nu pacienta.

„Díky podpoře města Jablonec nad Nisou
jsme již druhé léto vybaveni také dodatečnými
ochrannými pomůckami, takže můžeme dodr-
žovat všechny zásady bezpečného kontaktu
s pacienty i s ohledem na epidemiologickou si-
tuaci ve společnosti,“ upozorňuje Pažout a do-
dává: „Epidemie onemocnění COVID-19 do
jisté míry omezila naši činnost. I přesto však
aktivně hledáme způsoby, jak se udržet ve fy-
zické kondici. Samozřejmostí je také tradiční
velké předsezonní cvičení, které proběhne od 4.
do 6. června. Všichni sloužící členové si zde
procvičí své teoretické znalosti z oblasti první
pomoci a stejným dílem se zaměříme také na
praktický nácvik.“

Cílem cvičení je připravit se na nejrůznější
scénáře a situace, které mohou během léta na
přehradě nastat a co nejefektivněji je zvlád-
nout. „Kromě již zmíněné první pomoci bude-
me trénovat také správnou radiokomunikaci,
ovládání plavidel a pomyslným vyvrcholením
budou nedělní simulované modelové situace,
které mají za úkol co nejvíce přiblížit reálný zá-
sah,“ uzavírá Pažout. 

(ak, end)

Interaktivní cestou do historie Sokola
V pátek 25. června proběhne po celé republi-
ce tradiční Noc sokoloven, ve které bude
možné opět navštívit i tu jabloneckou. Stejně
jako v předchozích ročnících si budou moci
návštěvníci prohlédnout celou budovu,
i když letos netradiční formou divadelně in-
teraktivní cesty historií jabloneckého Soko-
la. 

V zákoutích jedinečné budovy se odehrají zá-
sadní historické momenty našeho spolku od je-
ho založení – tedy od roku 1894. Cesta bude za-
končená v suterénu, kde právě vzniká nový
kulturní prostor.

„Bude to první spolupráce jabloneckého
Sokola s novým kulturním místem Nazdar!,
který oživí sokolskou činnost v Jablonci o kdy-
si samozřejmé kulturní a společenské aktivity.
O jeho další náplň a dramaturgii se postarají
Anna Strnadová a Bára Purmová, jablonecké
absolventky DAMU,“ říká Jitka Skalická z jab-
loneckého Sokola.

Kromě již tradičních akcí Sokola se Nazdar!
bude zaměřovat na současné kulturní směry,
jako jsou nezávislá divadla malých forem, au-
torská a scénická čtení, diskuze a promítání.
Věnovat se také bude historii našeho města a je-

ho okolí, ale i odkazu, historii a tradici sokol-
ského spolku.

Z tělocvičných aktivit bude při Noci sokoloven
samozřejmě možné protáhnout se v obnovené
gymnastické tělocvičně. „Ta vznikla v uvolně-
ném prostoru takzvaného malého sálu. Věříme,
že si své příznivce najde. Znovu lze plně využí-
vat původní nářadí, jako jsou kruhy, hrazdy,
šplhadla, švédské bedny, přeskok. Na části plo-
chy tělocvičny je přesunutá původní gymnas-
tická podlaha. Díky financím z dotačních titulů
města, kraje i ministerstva bylo vybavení již

dříve doplněné o airtrack a nyní také o kladinu
a prvky pro dětskou gymnastiku,“ zmiňuje no-
vou gymnastickou tělocvičnu a její vybavení
Skalická.

Doslova čerstvý vítr do sokolovny přinesly,
kromě kulturního centra Nazdar! a gymnastic-
ké tělocvičny, také práce v nejnižším podlaží
budovy. Odstraněním sádrokartonových příček
z posledních let byl znovu otevřený prostor
schodiště u vstupu do foyeru v suterénu a také
chodba zpřístupňující již zmíněné kulturní
centrum. „V samotném foyer pak byly odhaleny
nýtované nosné sloupy realizované podle návr-
hu R. Hemmricha ve 30. letech 20. století. Nej-
větším překvapením však bylo objevení studny
pod dřevěnou podlahou jednoho z četných
sklepů. Ta zde byla, pod žulovými monobloky,
lidskému oku skrytá téměř 50 let. O jejím pů-
vodním využití se můžeme jen domnívat, jistě
víme jen to, že z ní byla voda čerpána. Určitě
není náhodou, že studnu stavitelé tehdejší
Turnhalle umístili přímo v ose věže stavby,
a koncepce celého návrhu je i dnešní optikou
stavění obdivuhodná.

Pro upřesnění časového harmonogramu Noci
sokoloven sledujte stránky a facebook Sokola
Jablonec. (js, end)

Slavnosti řeky Nisy /18. 6.–20. 6. 2021/
Před 22 lety zahájila skupina nadšenců z Jab-
lonce nad Nisou spolu s libereckými vodními
skauty z oddílu Flotila tradici happeningů
spojených s řekou Nisou. Letošní slavnosti se
uskuteční ve dnech 18.–20. června.

„Cílem každoroční akce, ať už s názvem Ni-
sa–řeka, která nás spojuje, Slavnosti řeky Nisy
či Poselství víly Nisy, je upozornit na význam
řeky pro náš život, její využití pro rekreaci, ry-
bářství, krajinotvorbu, na to, že o řeku je třeba
se starat, dbát na čistotu její vody i břehů,“ říká
jeden z pořadatelů Martin Bauer. Program s ak-
cí spojený mívá různou podobu, stálým prvkem

je plavba vodáků a skautů po Nise (v nesjízd-
ných místech pouze symbolická) v čele s vílou
Nisou, která předává své poselství zástupcům
měst a obcí na jejím břehu. 

Většinou plavba končí na Trojzemí za účasti
zástupců Hrádku nad Nisou, Zittau a Bogatynie,
v jubilejních ročnících se dopluje až do souto-
ku s Odrou.

Letošní slavnosti jsou, stejně jako veškeré
další kulturní, sportovní či společenské akce,
ovlivněny nejistotou a opatřeními proti korona-
viru. „Proto v letošním programu plánujeme
v pátek 18. 6. pouze symbolické předání posel-
ství v Jablonci nad Nisou a Vratislavicích nad

Nisou. V sobotu plavbu z Andělské hory na
Trojzemí se zastávkami a předáním poselství
v Chrastavě, Bílém kostele, Chotyni a na
Trojzemí. Během plavby víla Nisa předá posel-
ství zástupcům měst a obcí ležících na březích
Nisy,“ nastiňuje plán Martin Bauer.

Případní zájemci o účast na sobotní plavbě se
mohou přihlásit u sportovního klubu Tuleň ne-
bo společnosti Sundisk, které již mnoho let
slavnosti se skauty pořádají, nejlépe na e-mailu
info@sundisk.cz. 

Pořadatelé zajišťují i možnost zapůjčení lodí
a transport. 

(mb, end)

Foto archiv Sokol

Foto archiv VZS Jablonec nad Nisou
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Jan Krajník učil hru na kytaru v ZUŠ, publikoval i svou
metodiku hry na kytaru Kytara základní přehled, sklá-
dal a vydával také své klasické a bluesové skladby (na-
př. Simply blues, La Nautica, Melodie na cestu, Noci
nad Alhambrou, Katalánské příběhy a další), rád malo-
val, fotil, cestoval, hodně četl, psal povídky a krátké fi-
lozofické texty a glosy. Byl zkrátka takovým novodo-
bým renesančním umělcem.

Působil v orchestrech Ladislava Bareše, Rudy Janov-
ského i v orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

Před 29 lety založil kapelu Mandragora, ve které se
za dobu její existence vystřídala spousta členů. S touto
kapelou Honza vydal celkem pět alb: Turning,
100Wattová ryba, Horko, 265 a Stroje (poslední deska
vyšla kromě CD i na vinylu). Honza vždy k písničkám
skládal nejen hudbu, ale i texty, a písně také aranžoval
včetně dechové sekce.

V roce 2009 založil svou druhou artrockovou kapelu
ERIDU, s níž se rozhodl realizovat projekt: Natočit
a vylisovat gramofonovou desku postaru – udělat na-
hrávku do magnetofonu, a potom z pásku, bez digitál-

ního převodníku, vyřezat matrici pro lisování desek.
A tak v roce 2013 vyšla první čistě analogová deska
Lucifer’s girl. Všechny anglické texty včetně hudby
a aranží jsou rovněž Honzova práce.

V roce 2010 založil spolu s frontmankou Andreou
Bělíkovou pop-rockovou kapelu NAUTICA, pro kterou
zpočátku aranžoval a produkoval její autorské písně.
Postupně se z Andrey a Honzy stala autorská dvojice
a z Honzy stálý hostující člen kapely. S Nauticou Jan
Krajník natočil opět analogově, tzn. bez jakýchkoli di-
gitálních úprav, tři autorské desky – NAUTICA, Cože?
a Aeroplán, který vyšel rovněž na vinylu.

Poslední deska, kterou stihl ještě letos v lednu vydat,
je deska kapely ERIDU Sound of Blood. V poslední stej-
nojmenné písni Sound of Blood můžete slyšet tlukot
Honzova srdce, které do této písně nahrál spolu
s Davidem Němcem.

Honzovo srdce dotlouklo 26. 4. 2021 na oddělení ARO
v Jablonci nad Nisou po marném boji s následky one-
mocnění COVID-19. Všem lékařům, zdravotním sest-
rám a bratrům na tomto oddělení a současně na oddě-
lení JIP v Tanvaldě patří velký dík za jejich péči.

Alena Bělíková

Jan Krajník /27. 2. 1959–26. 4. 2021/
Dotlouklo srdce velkého hudebníka

■ Osobnost Jablonecka

Celý život (až na malé výjimky) prožil v Jablonci nad Nisou. Od svého mládí hrál na kytaru
a zajímal se o východní nauky (budhismus a hinduismus), jógu a mystiku. Hlavními tématy
jeho života byly tedy hudba a mystika, což odpovídá i dvěma školám, které absolvoval, a to
Husitská teologická fakulta a Státní konzervatoř v Praze.

■ Velké díky 
za podmanivé
kouzlo Tvého světa

Honza Machandr, 
jeden ze zakládajících 
členů původní Mandragory,
vzpomíná:
Jako první vzpomínka na Hon-
zu se mi vybaví moment, kdy
mě vlasatý mládenec, který
u nás v ulici doručoval noviny,
pozval improvizovat na housle
se sitárem… prý že to bude ně-
co jako Menuhin se Shanka-
rem – nic méně skvělého jsme
nepřipouštěli. To bylo v roce
1988. Lehce jsem podlehl kouz-
lu Honzova podivuhodného
světa, v němž zněly jeho vlast-
ní písničky, ale zněl zde i Ozzy
Osbourne, Bach, Jethro Tull
a Brouci z Liverpoolu, v kra-
jinách, kde se Vinnetou potká-
val s Julem Vernem a Salvá-
torem Dalím. 

V Honzově duchovním světě
se přirozeně prolínal Východ se
Západem, Bhagavadgíta s Biblí
svatou, či dokonce s Tibetskou
knihou mrtvých. Všechno stu-
doval a bral velmi vážně. Byl to
důležitý zdroj jeho tvůrčí inspi-
race. 

Na každé zkoušce jsme hráli
nějakou novou Honzovu sklad-
bu nebo úplně novou verzi té
minulé. Jeho hudební, slovní
a výtvarné invence byly neutu-
chající. 

Tvořil lehce, nápady mu ne-
chyběly, spíše si občas stěžoval,
že nemůže přestat psát hudbu
ani o prázdninách, v lese, ve
Španělsku, a pak to všechno po
návratu musí ještě natočit nebo
vytisknout a vydat.

Vím, že Honzův svět byl při-
tažlivý pro mnoho lidí, kteří se
s ním setkávali a jsou zde i teď,
v tuto chvíli, kdy se s Honzou
loučíme…

Jeho pozemská pouť se uza-
vřela.

Ze všech těch střípků, fotek,
not, skladeb, textů a vzpomínek
na Honzův surreální humor,
které nám utkvěly, budeme
vždycky schopni si vybavit to
podmanivé kouzlo Honzova
světa. 

Děkujeme Ti za všechny ty
pestré a podivuhodné dary, ka-
maráde! Foto 4 x archiv Mandragora



(19)

jablonecký měsíčník červen 2021

Začátek prázdnin bude opět patřit tanci
S přicházejícím rozvolňováním jedou na pl-
né obrátky také přípravy 23. ročníku letní
dílny pohybu, tance a rytmu Léto tančí,
a tak se jablonecké Eurocentrum od 1. do 6.
července opět zaplní tanečníky a hudebníky.

Organizace se tradičně ujal Spolek jablonec-
kých dam a pánů. Ten připravuje bohatý pro-
gram, ve kterém se znovu představí špičky ve
svém oboru. „Snažíme se vždy do Jablonce při-
nést něco nového, moderního, inovativního, ať
jde o styl, který si účastníci ještě nikdy nemoh-

li vyzkoušet, nebo lektora, který přinese nový
vhled,“ sdělila za organizátory Jana Hamplová.
Za více než dvacet let do Jablonce zavítalo oko-
lo 80 lektorů, mezi nimiž byli výrazné osobnos-
ti české taneční scény, jako je Jarek Cemerek,
Lenka Vágnerová, Jana Burkiewiczová, Vero-
nika Lálová, Eva Krejčířová, Ruben Peguero,
Doriz Martinez, Angeé Svobodová, Monika
Rebcová a zástupy dalších. Mezi významné
hosty, kteří vedli bubenické workshopy, patřili
Miloš Vacík, Alan Vitouš, Hearn Gadbois,
Akassa Badjie, nebo lektoři bodydrummingu se

zaměřením na hlas Ondřej Havlík (Endru),
Ridina Ahmed či Jiří Bouda. Semináře jsou ur-
čeny pro jednotlivce, není nutné mít partnera,
takže si zatančí opravdu každý. „Nejčastějšími
účastníky jsou tanečníci, sportovci, lékaři, fyzio-
terapeuti a učitelé, zkrátka ti, kdo vědí, že tanec
a pohyb všeobecně má v životě nezastupitelnou
roli. Nejrůznější styly od moderního, scénické-
ho, klasického přes tradiční folklorní tanec si
každoročně přicházejí vyzkoušet organizovaní
i neorganizovaní amatéři bez ohledu na věk,“
přiblížila Hamplová. 

Pokud to bude možné, plánují organizátoři na-
bídnout široké veřejnosti ve čtvrtek 1. července
hudební koncert na letní scéně a v úterý 6. 7. zá-
věrečný večer se společným vystoupením účast-
níků a lektorů. Na základě loňské úspěšné spo-
lupráce s jabloneckými kiny by se v průběhu díl-
ny mohlo uskutečnit i filmové představení s ta-
neční tematikou v letním kině. Zájemci se mo-
hou na semináře přihlásit před i během dílny na
webových stránkách www.letotanci.cz. Zde na-
leznou informace o lektorech, kulturním pro-
gramu i dalších doprovodných akcích. Vše bude
samozřejmě průběžně doplňováno, aktualizová-
no, případně přizpůsobováno tak, aby akce probí-
hala v souladu s vládními opatřeními. „Cílem
všech seminářů je vždy uvolnění a zábava pro-
střednictvím hudby a tance, zkrátka odreagování
od běžných starostí, a to je zvláště v této nelehké
době nejdůležitější motivace pro pořádání tako-
véto akce,“ uvedla závěrem Hamplová. (jh, end)

■ Informace z příspěvkové organizace Kultura Jablonec

Kostel svaté Anny se otevře 
návštěvníkům
Jedinečné spojení duchovního světa se svě-
tem výtvarného umění nabídne letní výstava
v nejstarším jabloneckém kostele. Prostory
zaplní obrazy, sochy a další umělecká díla
Spolku výtvarných umělců Mánes.

Reprezentativní výstava s názvem Generace
S. V. U. Mánes by měla navázat na loňskou vel-
mi úspěšnou přehlídku obrazů České krajino-
malby ze sbírky Kooperativy. Tentokrát se bude
jednat o výběr děl souvisejících s historií a sou-
časností Spolku výtvarných umělců Mánes, což
v podstatě znamená představení celé moderní
české výtvarné kultury. Návštěvníci tak uvidí
nejen oblíbenou krajinomalbu, ale i portréty,
zátiší a další klasické motivy.

Otevření výstavy závisí na epidemiologické
situaci. První zájemce by pořadatelé (Kultura
Jablonec, p. o.) rádi přivítali už při Muzejní noci
25. června. Poté bude výstava přístupná po celé
letní prázdniny, a to ve všední dny 10–12.30
a 13–18 hodin, víkend a svátky 10–13 hodin.

Turistické infocentrum na radnici
v nových prostorech
S letní sezonou turistické infocentrum rozši-
řuje své služby. Kromě Domu Scheybalových
mohou návštěvníci získat potřebné informa-
ce o městě i v budově radnice. 

Každým rokem je v létě otevřeno pracoviště
v přízemí radnice v prostorách Informačního
střediska. „V loňském roce do cestovního ruchu
výrazně zasáhla pandemie a naše služby byly
omezené spolu s budovou magistrátu. Letos
v létě bychom chtěli naopak návštěvníkům
města nabídnout komfortnější zázemí,“ říká
Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o., kte-
rá má turistické infocentrum ve své gesci, a do-
dává: „Chceme využít volný prostor v přízemí
radnice vedle kavárny Story Cafe a oddělit tak
úřední záležitosti od turistiky. Z hlediska hygie-
nických opatření je toto řešení i vhodnější.
Věříme, že situace v létě umožní cestování a zá-
jemci budou moci opět vystoupat i na radniční
věž, nebo si prohlédnout zasedací sály zrekon-
struované do původní podoby z třicátých let.“

Otevření Turistických informací v budově
radnice je plánováno na červen. Od července
budou za příznivé epidemiologické situace
možné také výstupy na radniční věž. 

Letní kino se probouzí a chystá 
na novou sezonu
Pandemie v České republice pomalu opadá
a vláda postupně rozvolňuje protiepidemic-
ká opatření. S nimi se za dodržování daných
nařízení vrátí i diváci do kin, zejména do
těch letních.

Jablonec nad Nisou je jedno z mála měst, kte-
ré projekci pod širým nebem může svým obča-
nům nabídnout. A druhá půlka června už by
měla patřit divákům jabloneckého letního kina.
Do té doby finišují úpravy areálu.

„Čekají nás práce zahradnické, ale i úklidové.
V letním kině se stala jedna zásadní změna, ale
tu zatím neprozradíme a necháme vás hádat.
Sledujte naše sociální sítě,“ usmívá se vedoucí
kin Adam Gody Kocián. 

V plném proudu jsou také dramaturgické pří-
pravy na sezonu. Letos se ponese v duchu fil-
mových premiér. „Rozhodně čekejte oscarové
drama Země Nomádů, kde naprosto famózně
zahrála Frances McDorman, pixarovku Duše,

co pohladí duši, a českou komedii Matky, která
bude v letním kině s míchaným drinkem v ru-
ce ideální. A doufejme, že dojde i na Karla,“ lá-
ká na filmy do letního kina za jablonecký kino-
team Kocián.

Wohnout otevře sezónu na Letní scéně
Oblíbená kapela Wohnout v sobotu 12. červ-
na zahájí letošní program na Letní scéně
Eurocentra. Do Jablonce přiveze kromě pro-
věřeného materiálu i skladby z čerstvého 10.
řadového alba. 

Letní scéna by měla ale návazně hostit i další
známá jména: Během léta se v programu spo-
lečnosti Kultura Jablonec objeví stálice jako
Krucipüsk, Druhá tráva, Nezmaři, bluegrassový
Cop, dámské duo Tara Fuki, ale i showman
Lukáš Pavlásek, Slam Poetry Show či místní
folklorní soubory. Jiní pořadatelé chystají při-
vézt na příklad Čechomor, pořad 7 pádů Honzy
Dědka či Štístka a Poupěnku. Program v exte-
riérech by měl plynule probíhat až do začátku
října. Proces je stále živý. Mnoho vystoupení
ještě není kvůli hektické situaci v detailech
ukotveno. A mnoho představení ještě na sezna-
mu přibude.

Aktuální info naleznete na webových stránkách
www.jablonec.com, www.kulturajablonec.cz
a na sociálních sítích.

Foto Generace S. V. U. Mánes

Foto archiv kapela Wohnout

Foto archiv Spolek jabloneckých dam a pánů
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Seniorská obálka má nově i mini formát
Projekt seniorské obálky vznikl v roce 2018
na základě projektu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí Senioři v krajích společně
s Jihomoravským krajem, tamní zdravot-
nickou záchrannou službou a dalšími slož-
kami IZS. V roce 2019 se de něj zapojil také
Jablonec nad Nisou. Letošní novinkou je
Seniorská obálka MINI, kterou má senior
při sobě stále v peněžence. 

Seniorská obálka je tiskopis ICE – In Case of
Emergency, což se dá přeložit jako „v naléhavé
pomoci.“ „Jedná se o kartu, kterou senioři nebo
jejich příbuzní či lékař vyplní. Uvedou tam úda-
je o alergiích, nemocech, lécích a kontakty na
blízké osoby a praktického lékaře,“ vysvětluje
vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví Martina
Rosenbergová a dodává, že obálka slouží pro
potřeby složek Integrovaného záchranného

systému (IZS), pokud zasahují v domácnosti se-
niora. „Tiskopis se po vyplnění složí do tvaru o-
bálky a umístí na viditelném místě v bytě.
Ideálně na dveře lednice nebo na vnitřní stranu
vchodových dveří,“ upřesňuje Rosenbergová.

Podle náměstka pro oblast sociální Davida
Mánka se Jablonec k projektu seniorské obálky
připojil už v roce 2019. „Uvědomujeme si, že
naše populace stárne a musíme na to patřičně
reagovat,“ řekl v roce 2019 Mánek při zavádění
obálky do praxe. Seniorská obálka pomáhá
složkám IZS rychle se rozhodnout, když je se-
nior v nebezpečí života. 

Tři roky existence Seniorské obálky prověřily
její důležitost. Zpětná vazba na verzi obálky na
lednici pak dala vzniknout verzi cestovní nebo-
li Seniorské obálce MINI, která je obdobou vel-
ké seniorské obálky, jen se složí jako knížka do
malého formátu. „Záleží na majiteli karty, kte-

ré údaje vyplní. Platí však, že červeně označené
kolonky je třeba vyplnit vždy, protože jsou nej-
důležitější. Pak je třeba myslet na to, aby se ú-
daje v obálce vždy aktualizovaly,“ připomíná
náměstek Mánek. 

Seniorské obálky jsou k dispozici v radnič-
ním infocentru, na jablonecké pobočce České-
ho červeného kříže, v nemocnici a v dalších
městských organizacích. Obálka společně s po-
kyny k vyplnění je také ke stažení na webu
města Seniorská obálka – I. C. E. karta. 

Více informací: 
https://seniorivkrajich.mpsv.cz/
Informační (animované) video k seniorské obálce:
https://www.youtube.com/watch?v=0e8HrIWD7
Jc&t=6s
Video pro sluchově postižené osoby:
https://www.youtube.com/watch?v=xAmDwJybqxw

Bohuš Matuš zazpívá divákům v Jablonci
Také ředitel jabloneckého divadla a jeho za-
městnanci nedočkavě vyčkávají na zmírnění
protipandemických opatření a návrat umělců
a diváků do stánků Thálie. Než se tak stane,
připravilo Městské divadlo Jablonec v rám-
ci projektu Divadlo pro 100 online koncert
zpěváka Bohuše Matuše. Ten se uskuteční
15. června od 20 hodin a k vidění bude na
webu divadla a na You Tube.

Půjde o komponovaný pořad, moderovaný ředi-
telem jabloneckého divadla Pavlem Žurem.
„Přijde řeč na mnoho zajímavých témat ze zpě-
vákova života i profesní kariéry a samozřejmě
nebudou chybět muzikálové písně v Matušově
podání. Uslyšíme původní písně Karla Gotta,
které snad Bohušovi sedí nejlépe a jistě zazní
i nějaká novinka,“ říká ředitel Městského di-
vadla Jablonec Pavel Žur.

Bohuš Matuš usedne do jabloneckého křesla
pro hosta po takových jménech, jakými jsou
David Deyl, Daniel Hůlka, Tereza Mátlová,
Magda Malá či Vladimír Chmelo.

„Zpěvák je v našem divadle častým a oblíbe-
ným hostem, naposledy jsme ho zde viděli

v rámci koncertu Láska kvete v každém věku,
kde vystoupil spolu s Ivo Kahánkem, Dušanem
Růžičkou, Michalem Kindlem, Davidem Dey-
lem, Šárkou Vaňkovou a dalšími,“ zavzpomínal
na krásný únorový online koncert Žur a připo-
mněl, že se stále těší velkému zájmu na You
Tube a jeho záznam bude vysílán televizí Kino
Barrandov 14. června.

„Přestože Bohuš Matuš v poslední době plní
stránky bulvárních plátků především sňatkem

s mladičkou Lucií, nesmíme zapomínat, že se jed-
ná o prvotřídního zpěváka, který dokáže přezpí-
vat i slavíka, respektive, jak řekla kdysi Eva
Pilarová, je jedním z mála vyvolených, kteří
zvládnou vyzpívat písně Karla Gotta se všemi je-
jich výškami. A stejně bravurně zvládá písně
Waldemara Matušky, kterým umí dodat živelnou
energii a drive,“ upozorňuje na umělcův um, Žur.

Pokud tedy chcete slyšet šlágry z tábora
Gottovců i Matuškovců, či se na chvíli ocitnout
ve světě muzikálů, a ještě si připomenout krás-
né prostory jabloneckého kulturního stánku,
zapněte si online vysílání z Městského divadla
Jablonec 15. června ve 20 hodin. Vstupné je
dobrovolné a činí pouhých padesát korun.

Koncert Bohuše Matuše je první vlaštovkou
kulturního znovuzrození v Jablonci. „Na léto
plánujeme několik představení. Plánujeme zo-
pakovat loňský úspěšný koncert Zlatky Bartoš-
kové v klubu EX nebo uspořádat několik ven-
kovních představení v blízkosti divadla. Vše je
zatím v rámci příprav a podrobněji o tom, co
chystáme, budeme Jablonečany informovat
v letním dvojčísle JM,“ uzavírá Pavel Žur. 

(ims, end)

DPS Vrabčáci a Vrabčata
Dětský sbor Vrabčáci a jeho přípravné sbory
Vrabčata a Písklata vyhlašují konkurz do všech
svých oddělení. Zvány jsou děti od šesti let.
Zájemci se mohou hlásit 14. a 16. 6. v předem
domluveném čase ve zkušebně v ZŠ Mozartova
v Jablonci. „Zájemci o zpěv v našem sboru mu-
sí projevit základní hudební cítění a připravit si
dvě lidové písně,“ upozorňuje zpěváčky sbor-
mistr Pavel Žur. Zkoušky během školního roku
probíhají v pondělí a ve středu. „Nabízíme za-
členění do hudebního tělesa, ve kterém jsou dě-
ti vedeny zkušenými pedagogy s dlouholetou
sborovou zkušeností, účastní se koncertů, sou-
těží a přehlídek v ČR i v zahraničí,“ říká Žur. 

Kontakt: Pavel Žur, tel. 603 846 440, e-mail:
pavelzur@seznam.cz.

ZUŠ Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola v Jablonci pořádá zá-
pisy do oborů, které mohou žáci absolvovat
v následujícím školním roce.

Zápisy v budově ZUŠ, Horní nám. 1, Jablo-
nec n. N.

Hudební obor – od pondělí 7. 6. do pátku
11. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Taneční obor – pondělí 7. 6. a úterý 8. 6. od
14.00 do 17.00 hodin.

Pěvecké sbory sboru Iuventus, gaude! –
pondělí 7. 6. a středa 9. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Výtvarný obor – pondělí 7. 6. a úterý 8. 6. od
14.00 do 17.00 hodin; úterý 8. 6. a středa 9. 6. od
15.00 do 18.00 hodin (ZUŠ Nádražní 472, Rych-
nově nad Nisou).

Zápis v budově ZUŠ, Podhorská 47a, Jablo-
nec n. N.

Literárně-dramatický obor – ve středu 9. 6.
a čtvrtek 10. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Podmínkou zápisu je věk minimálně 5 let
a předem vyplněná přihláška na webové stránce
www.izus.cz.

Taneční a pohybové studio Magdaléna
Zápis je do přípravné taneční výchovy, dále do
oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve vě-
ku od 4 do 16 let (u starších je potřeba pohybo-
vá průprava na určité úrovni).

Hodiny výtvarných činností probíhají ve stře-
du od 16.00 hodin, je zde omezený počet žáků.
Zápis do naplnění skupiny osmi žáků, věk žáků
7–11 let.

Přípravná taneční výchova a první ročník bu-
dou otevřené v Jablonci i v Rychnově dle zájmu
a naplnění jednotlivých skupin.

Pro dospělé otevíráme hodiny Pilates, Butó.
Příměstský tábor pro děti 6–12 let – 23. až 27.

srpna 2021 – přihlášky do konce června 2021.
Informace: taps.magdalena@gmail.com, tele-

fon: 602 963 574, www.tsmagdalena.com.
Zápis na školní rok 2021/2022 v Poštovní uli-

ci 2055/3 osobně 18. 5. 2021 od 16.00 do 18.00
hodin a dále. Celý červen a vzhledem k hygie-
nickým opatřením je lepší se na termínu pře-
dem telefonicky domluvit na čísle 602 963 574.

■ Nábory talentovaných dětí

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Foto archiv TS Magdaléna



■ Ohlédnutí
Jablonecký spolkový dům slaví
15 let od svého otevření 
O přestavbě budovy základní školy
v ulici Emilie Floriánové na spol-
kový dům rozhodli zastupitelé
města v roce 2005. Hlavním zámě-
rem bylo podpořit občanské a ne-
ziskové organizace a jejich aktivi-
ty. Stavbu prosadili a realizovali
tehdejší místostarostové Jiří Rudolf
a Petr Karásek. Plány k rekonstruk-
ci spolkového domu vypracovala
společnost Atelier 4, konkrétně ar-
chitekt Josef Faltejsek. Celkové ná-
klady činili přes 31 milionů korun,
financování bylo zajištěné z dotace
ze strukturálních fondů EU, ze
státního rozpočtu a také s deseti-
milionovým podílem města Jablo-
nec nad Nisou. 

Spolkový dům se slavnostně ote-
víral 14. června 2006 za účasti zá-
stupců města, v čele se starostou
Jiřím Čeřovským a jeho místosta-
rosty, zástupců Ministerstva práce
a sociálních věcí, neziskových or-
ganizací a partnerů města, zástup-
ců projektantů a dodavatelů. Roz-
hodnutí o uzavření základní školy
i jednání o zřízení spolkového do-
mu nebylo snadné a musela se ujít
trnitá cesta, než se podařilo plány
prosadit a dům otevřít. Jeho kaž-
dodenní fungování dokazuje, že se
záměr vyplatil. Spolkový dům
slouží svému účelu po celou dobu
existence, v současné době nabízí

stálé zázemí pro devět neziskových
organizací a prostory si pronajíma-
jí další sdružení, kluby a spolky
zejména sociálního a zdravotního
charakteru. Je v něm místo pro
vzdělávání, pohybové a společen-
ské akce všech generací a skupin,
tedy seniorů, rodičů s dětmi i lidí
se sociálním či zdravotním han-
dicapem. Všechny prostory spolko-
vého domu jsou bezbariérové,
vybavené nábytkem, výpočetní
a audiovizuální technikou. Jednot-
livé místnosti jsou uzpůsobené pro

práci, vzdělávání i relaxaci. Slav-
nost k 15. výročí se vzhledem k ak-
tuální situaci bohužel konat ne-
může, historii i současnost si lze
připomenout tímto způsobem a fo-
tografiemi. Spolkový dům je mís-
tem setkávání lidí se stejnými zájmy
a koníčky, místem vzájemné po-
moci, veřejností je vnímaný jako
užitečný a těší se velkému zájmu.
Nezbývá než si přát, aby i v bu-
doucnu budova sloužila jako záze-
mí pro spolkový a společenský ži-
vot obyvatel města. (nj)

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

Dar pro potěchu ducha 
Chvilky strávené s knihou jsou
velmi oblíbené, podle výběru titu-
lu se čtením učíme, bavíme, rozjí-
máme i relaxujeme. V posledních
letech se velmi populárními staly
takzvané audio knihy, které se da-
jí poslouchat kdykoli a jsou skvě-
lým zdrojem zábavy i poučením.
Dárek v podobě natočených audio
povídek se dostal i do Centra so-
ciálních služeb Jablonec nad
Nisou, p. o. Povídky natočily stu-
dentky 2. ročníku Střední odborné
školy pedagogické v Liberci. Krát-
ké, avšak zajímavé a líbivé povíd-
ky již volně kolují mezi zájemci
o poslech literatury. (zh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Červnové 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

(21)
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Budova bývalé základní školy v ulici E. Floriánové, foto archiv SMJN

Rekonstrukce ZŠ na Spolkový dům, foto archiv SMJN

Rekonstrukce ZŠ na Spolkový dům, 
foto archiv SMJN

Slavnostní otevření spolkového domu, foto archiv SMJN Spolkový dům po rekonstrukci, foto archiv SMJN



(22)

jablonecký měsíčník červen 2021

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

1. června 1921, 148, strana 1, 2, 6, 8, R, V
Praha. Poslanecká sněmovna. Jako první bod
se projednává zákon o placené dovolené pro
horníky. 

Jablonec. Příděl tabáku na měsíc červen na
osobu a týden: 45 cigaret nebo devět doutníků,
nebo tři čtvrtiny balíčku cigaretového tabáku
nebo jeden a půl dýmkového.

Více slunce! Jablonecký spolek přírodního
léčení uspořádal 29. 5. ve slunečních lázních
v Měsíční ulici přednášku pana Emila Hlas-
ného o blahodárném účinku slunečních paprs-
ků na lidské tělo. Zdejší sluneční lázně měly
primát v celé Rakousko-Uherské monarchii.
Vybudovali je pánové Bruno Schäfer, August
Reckziegel a Josef Johann Lucke. Spolek vlast-
ní pozemek o rozloze více než 10 400 m2 včetně
lesa. Poloha lázní je ideální. Plánuje se výstavba
lehárny. V mírové soutěži zvítězí jen duševně
a tělesně vyspělé racionální národy!

Jablonec. Sport. Sportklub Jablonec versus
Sportovní spolek Kladno 1:2. Výsledek neodpo-
vídá poměru sil. Kladenští mají silné rutinova-
né mužstvo. Jejich největší oporou je brankář
Plaschke, který řeší s klidem i háklivé situace.
Ostatní hráči jsou rychlejší než jablonečtí útoč-
níci, kteří při troše štěstí mohli dát i šest gólů.
Také naše obrana občas selhávala. Hra byla
zajímavá, ze strany Kladna trochu tvrdá, ale
v podstatě férová. 

Inzerát. Indické čtení z ruky provádí grafoložka
jen do 10. 6. na adrese Střelecká 28a, 1. patro.

2. června 1921, 149, strana 2, 5, 8, R, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. 5. 6. od půl
čtvrté se bude hrát poprvé na lesní scéně v Pro-
seči. Uvádíme lidovou veselohru Bratr Martin.
V divadle je na programu od 8 hodin večer ve-
selohra Nucené ubytování, která má všude dob-
rý ohlas.

Jablonec. Cyklistický spolek 1888 oznamuje,
že v neděli 5. 6. pořádá závod od františkovského
viaduktu na Ještěd. Odjíždí se v půl čtvrté od
hotelu Geling. Po skončení závodu se dohodne-
me o dalším pokračování trasy.

Inzerát. Velká sleva oděvů. Kvůli vloupání do
mého obchodu prodávám po několik dní všech-
ny pánské a dámské oděvy a jiné užitečné věci
za téměř nákupní ceny. Firma Lucke, Reich-
strasse 11.

3. června 1921, 150, strana 1, 2, 4, 6, R, V
Velké Hamry. Tři osoby zabity bleskem. Při
poslední bouři udeřil blesk do sloupu vysokého
napětí a přeskočil na tři domy. V prvním domě
zabil paní B. Lorenzovou při paličkování a osle-
pil dítě, které dosud nevidí. V druhém domě za-
bil 21letého Rudolfa Laubera. V třetím domě
zabil devětadvacetiletého Josefa Zettla – ale dí-
těti, které držel v náručí, se nic nestalo. Zettlův
bratr, válečný invalida, byl zraněn a utrpěl ner-
vový šok.

Berlín. Kancléřova řeč v Reichstagu. Kancléř
Dr. Wirth pronesl nástupní řeč. „Náš program
má tři body: porozumění, výstavbu, usmíření.
Pokud budeme mít v roce 1921 stejný vývoz ja-
ko letos, potom musíme zaplatit na reparacích
tři a půl miliard zlatých marek.“

Kino Metropol hraje od soboty filmy Stříbrné
okovy a Pomsta maharádži. Pompézní orientál-
ní atmosféra zajišťuje úspěch u diváků.

Liberec. Přírodní divadlo uvádí 4. 6. ve 4 ho-
diny hru Potopený zvon od Gerharda Haupt-
manna.

Horní Maxov. Lesní divadlo hraje v neděli 5. 6.
druhý díl veselohry U bílého koníčka od Blu-
mentala. Začátek přesně ve 4 hodiny.

8. června 1921, 156, strana 8, V
Inzerát. Hledám tkadlenu na výrobu lampo-
vých třásní. Vydávám domácí práci – návlek
perlí. Emil Blekta a spol., Mlýnská 8a, Jablonec.

18. června 1921, 165, strana 5, V
Jablonec. Výstava šperk a umění je již druhou
velkou výstavou zdejšího muzea. Uvidíte mozaiky,

okenní ozdoby a lampy, návrhy okenních vit-
ráží pro francouzské kostely, stříbrné a zlaté
šperky, miniatury ze slonoviny, obrazy a umě-
lecké předměty. Výstava bude zahájena 26. 6. 1921.

19. června 1921, 166, strana 1, R
Praha. Hon na nekorunovaného krále Pod-
karpatské Rusi. Na horách a v lesích pohoří
Marmaroš vládne již delší dobu silná loupež-
nická banda, kterou vede Nikola Šuhaj. Nejen,
že vraždí a loupí, vydává i letáky proti česko-
slovenské vládě. Banda je silně ozbrojena, dis-
ponuje také kulomety. Četníci dosud neobjevili
její skrýše.

Praha. Leopold Hilsner (známý z procesu ri-
tuální vraždy v Polné) se domáhá nového pro-
cesu a usiluje o audienci u TGM.

21. června 1921, 168, strana 2, 3, 4, 8, R, V
Černá Studnice. Oslava slunovratu se zde koná
dnes večer od 9 hodin. Bude zapálena hranice
a zpívány písně. V hostinci hraje k tanci šraml.
Zveme všechny milovníky hor a turistiky.

Jablonec. Otevření plicní ozdravovny. Dne 13. 6.
byl po dokončení lehárny otevřen zdejším spol-
kem pro pomoc tuberkulozním pacientům den-
ní stacionář. Léčebna leží na okraji města na
cestě k Rádlu a je obklopena zelení. Předseda
spolku Dr. Metzl při zahájení oslavy poděkoval
zejména panu Dr. Medingerovi, který již v roce
1911 věnoval pro léčebnu pozemek. V projektu
pokračoval lékař zdejší sociální péče Dr. Hoffer.
Starosta pan Karl R. Fischer prohlásil, že město
a všichni zastupitelé budou i nadále podporovat
boj proti tuberkulóze.

Humor. Syn: Tatínku, kdo je to optimista? Otec:
Je to člověk, kterému se zdá, že vše je pěkné,
než se mu něco stane.

Jablonec. V divadle má premiéru 21. 6. hra
Dětská tragédie, ve čtvrtek 23. 6. se hraje vese-
lohra Tmavý bod. V sobotu 26. 6. je na pořadu
hra se zpěvy Preciosa – výtěžek půjde na pod-
poru zdejších dětských jeslí a domova pro chu-
dé šestinedělky.

30. června 1921, 178, strana 4, V
Jako za starých časů. Pěšky do Vídně se vydal
bývalý hostinský a řezník Karl Zimmer ze Zdi-
slavy (dříve Schönbach) u Křížan. Šel přes Mla-
dou Boleslav, Nymburk, Kolín, Německý Brod,
Jihlavu, Znojmo a Stockerau. První dva dny pu-
toval po 12 hodinách, ve zbylých dnech po 10.
Za šest a půl dne došel s veselou myslí do Víd-
ně. Ať ho zkusí dneska někdo napodobit!

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. června. 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 květnového kvízu: V bu-
dově bývalé porodnice v Turnovské ulici, která
byla vystavěna v letech 1927–32 dle návrhu ar-
chitekta Roberta Hemmricha, se také nacháze-
la modlitebna s oltářem.

Výhercem květnového kvízu se stala čtenářka
Ladislava Doubravská.

Otázka na červen
Prvním samostatným projektem architekta Jo-
sefa Zascheho byl starokatolický kostel Pový-
šení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou vystavěný
v letech 1900–1902 ve slohu:

a) novobarokním,

b) secesním,

c) funkcionalismu.

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Odznak upomínkový – jízda kolem přehrady – cyklistický
spolek v Jablonci nad Nisou, 1888. 

Foto archiv Severočeské muzeum v Liberci
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■ Jablonecké maličkosti LIX.

Jsem vždy poněkud nervózní, když mám
označit některou z doposud bezejmenných
jabloneckých maličkostí; snad nejvíce u do-
mů, které tak získají třeba úplně jiný název,
než na který byli jejich obyvatelé zvyklí. Tak
jako je tomu třeba u domu č. 1564/13 v Li-
dické ulici, kterému tři gypsové ozdoby
v omítce přinesly přezdívku Dům u tří žen-
ských ctností. 

Už mnohokrát jsem přemýšlel, jak se všechny
ty ozdoby vlastně dostaly na fasády jablonec-
kých secesních domů. Šlo tehdy o libovůli či es-
tetickou preferenci architekta či stavitele, nebo
si všechny ty maskarony, květiny, zvířátka
a další nejrůznější výzdobu vybíral investor
podle nějakého katalogu uměleckého sádrař-
ství? Nebo byly některé ozdoby vyráběny na
přání budoucího majitele domu? A nemohlo se
tak nakonec i stát, že v některých těch maska-
rónech, obličejích často ušlechtile, ale někdy
i pitvorně hledících do ulice, byla pro věčnost
otisknuta podoba manželek či dcer majitelů?
Mnoho otázek, žádné odpovědi se nedaří ani
v archivech, ani starých vlastivědách dohledat.
Zdá se mi ale, že nejpravděpodobnější bude
onen výběr v tak bohatém katalogu ozdob, že
žádné z fasádních zdobení nebylo zopakováno
v celém tehdejším Jablonci na více objektech.
Ale je jisté, že toto katalogové zdobení pak ně-
kdy přeci jen bylo doplňováno zcela konkrétní
tematickou štukaturou, jako tomu bylo na-
příklad v případě domu elektrotechnika Hor-
schaka na rohu Podhorské a Mlýnské ulice. 

Dům v Lidické ulici si nechal roku 1900 na-
vrhnout ve stylu kdesi na pomezí mezi ještě do-
znívající německou neorenesancí a nastupující
secesí bohatý jablonecký exportér Josef Scheib-
ler. Ano, byl to ten Scheibler, který měl svůj
ohromný exportní dům na Podhorské ulici 37
a jako činný člen jablonecké starokatolické
církve se zasloužil o stavbu překrásného seces-
ního kostela na náměstí Boženy Němcové, kte-
ré na jeho počest bylo ostatně léta pojmenová-

no Josef Scheibler Platz. Exportér Scheibler vel-
kou část svého jmění investoval do nemovitos-
tí; známé jsou jím objednané a architektonicky
velmi zajímavé Scheiblerovy domy v Husově
ulici, čtyři spojené objekty postavené hned ved-
le kostela starokatolické církve roku 1903.
Autorem architektonického řešení půvabných
secesních staveb v Jablonci byl architekt Robert
Hemmrich, jeden z vůbec nejplodnějších auto-
rů zdejších domů, který výrazně ovlivňoval
tvář města od secese až po moderní architek-
turu. 

V roce 2021 uplyne 150 let od jeho narození
do rodiny zámečnického mistra Franze Hem-
richa. A právě s oslavou významného výročí té-
to jablonecké osobnosti jsem spojil snahu na-
lézt jeho nejranější jablonecké dílo. Spekuluje
se sice, že se mladý stavitel se podílel na pro-
jektu otcova domu č. 1420/12 v Pražské ulici;
plány ovšem roku 1898 oficiálně připravil rych-
novský stavitel Carl Daut. A tak nejstarší dopo-
sud dohledaný dům, na jehož stvoření se
Robert Hemmrich (ještě jako Robert Hemrich;
druhé M si patrně z uměleckých důvodů přidal
do jména až později, v době, kdy namísto pří-

davku Baumeister čili stavební mistr ke jménu
začal psát honosnější Architekt) autorsky podí-
lel, je právě Dům u třech ženských ctností
v Lidické ulici. Stalo se tak v létě roku 1900, kdy
mu bylo 29 let a přípravu projektu novostavby
si investor Josef Scheibler objednal u známého
jabloneckého stavitele Emiliana Herbiga. Dům
byl realizován roku 1901, jak hlásá letopočet ve
štítě. 

Přestože byl tento objekt navržen včetně řeše-
ní fasády, všechny detaily nebyly vyvedeny a na
fasádě jsou tak znázorněny jakési tři erby bez
podrobností. Ve skutečnosti jsou na jejich mís-
tě ony tři alegorie ženských ctností v podobě tří
secesních dam. Ta nejvíce vlevo (s pletacími
jehlicemi) představuje píli; žena uprostřed
(s košem jablek) obrazně znázorňuje plodnost
a poslední postava napravo (s měšcem a kasič-
kou) pak symbolizuje spořivost. Přesně takové
ženy chtěl každý v Scheiblerových časech mít.
A nebyly to třeba ctnosti Hemmrichovy milova-
né ženy Almy, které třeba chtěl mladý stavitel
nadobro zvěčnit na fasádě stavby, kterou pomá-
hal stvořit? 

Marek Řeháček

Dům u tří ženských ctností

Kresba Petr Ferdyš Polda

Architektura pro horské město
Kulturní program k 150. výročí narození
jabloneckých architektů Josefa Zascheho
a Roberta Hemmricha začne 3. června 2021
otevřením výstavy Architektura pro horské
město v Městské galerii MY. Je určena všem,
kdo se chtějí dozvědět něco víc o obou tvůr-
cích a stavbách, které navrhli. 

Kromě historických fotografií a plánů si bude
možné prohlédnout i modely původní podoby
Hemmrichových rozhleden. Modely se staly
majetkem Národního technického muzea
v Praze. K vidění budou i zajímavé dochované
prvky ze zbořených staveb. Výstava potrvá do
11. září. Navštívit ji bude možné 25. června
v rámci tradiční muzejní noci i ve večerních
hodinách, otevřeno bude do 23 hodin. 

Galerijní výstavu doplní instalace v ulicích
města. Výstavní panely budou stát v místech,
kde se nachází některá ze staveb obou archi-
tektů. Bude tak možné porovnat historickou
a současnou podobu budov. Srovnání se bude
týkat starokatolického a nového římskokatolic-
kého kostela, městských lázní, obytných domů
a vil v někdejším zahradním městě (zástavby
kolem ulic Korejská a 28. října) i dalších histo-
rických staveb. Výstava v ulicích města bude
probíhat od 24. června do 30. září 2021. 

Vernisáž výstavy proběhne v rámci slavnostního
večera 24. června 2021. Ten se bude konat ve staro-
katolickém kostele, jeho druhou část vyplní kon-
cert k poctě Josefa Zascheho. Zazní skladby hu-
debních klasiků, a to v podání varhaníka Přemysla
Kšici a trumpetisty Jiřího Pohnána. Slavnostní
večer připravily statutární město Jablonec nad
Nisou, Městská galerie MY a MusicaVaria.

Setkání se stavbami dvou architektů, bez nichž
by měl Jablonec nad Nisou jinou podobu než dnes
má, nás může vést k zamyšlení nad tím, jak využít
bohaté architektonické dědictví v současné době.
Zda nepřišel čas chránit a podporovat oblast kolem
starokatolického kostela i kostela římskokatolické-
ho jako jedinečný doklad stavebního rozvoje hor-
ského města, který se nebude opakovat. MGMY

Fotografie starokatolického kostela Povýšení svatého Kříže, dílo Josefa Zascheho, a domů pro podnikatele 
a mecenáše Josefa Scheiblera, dílo Roberta Hemmricha. (fotografováno kolem roku 1905, soukromá sbírka)
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Sté výročí založení české Obchodní 
akademie v Jablonci nad Nisou
Vyšší odborná škola mezinárodního obcho-
du a Obchodní akademie v Jablonci nad
Nisou oslaví v letošním roce sté výročí svého
založení. Na podzim se chystají oslavy.

Vedení školy vyzývá pamětníky z řad studentů
i pedagogů, kteří by se podělili o své vzpomín-
ky. „Uvědomujeme si, že školu netvoří pouze
budova, ale právě společné vztahy mezi lidmi
a společné zážitky. Škola i v těchto výjimečných
podmínkách funguje i na dálku, ale to, po čem
se nám všem velmi stýská, jsou lidé a společné
zážitky,“ říká Jiří Kabelka, ředitel školy.

„U této příležitosti jsme se rozhodli vyzvat
naše absolventy a bývalé učitele, ale také sou-
časné žáky a pedagogy naší školy, aby zavzpo-
mínali na léta prožitá studiem a prací ve škole.
Oslavy plánujeme na podzim letošního roku.
Mottem oslav je „100 let – 100 vzpomínek“. Chtě-
li bychom, abyste nám napsali o vašich vzpo-
mínkách na školu, a to především na spolužá-
ky, učitele, společné akce a společné zážitky,“
popisuje Lenka Tampierová, členka přípravné-
ho týmu oslav a dodává: „Pokud se i vy chcete
o své vzpomínky podělit s ostatními, a pomoci
nám tak vytvořit obsah, který bude využit
v rámci oslav (např. v publikaci o škole, pre-
zentaci při slavnostním shromáždění, výzdobě
školy apod.), neváhejte a napište nám na emai-
lovou adresu vyroci@vosmoa.cz do konce červ-
na 2021. Případně můžete své vzpomínky dopl-
nit fotografiemi nebo výstřižky z novin či jiným
textovým nebo obrazovým materiálem, který
máte uschovaný z dob studia či výuky na škole.
Můžete samozřejmě využít i moderní technolo-
gie a nahrát nám video s vaším vyprávěním.“

Škola současně hledá úspěšné absolventy
a bývalé vyučující, kteří by byli ochotni vystou-
pit během programu slavnostního shromáždě-
ní a promluvit o sobě, o své práci a kariéře, ke
které jim napomohly znalosti získané na naší
škole. A o době, kdy na škole pobývali. Ozvat se
mohou na výše uvedenou e-mailovou adresu.

„Připomeňme si společně zážitky z mládí, va-
še nejmilejší spolužáky, nejlepší učitele a kole-
gy, a oživme tak chvíle a lidi, kteří byli někdy
celá léta součástí vašich životů,“ vyzývá Jiří
Kabelka.

Od historie do současnosti
16. září 1921 začala výuka první stovky studen-
tů na jediné obchodní akademii v českém po-
hraničí. Od pádu monarchie uplynuly teprve
dva roky a podobných škol bylo v celém tehdej-
ším Československu jen šest. S myšlenkou na
zřízení české obchodní akademie přišel se
vznikem samostatného státu Svaz českých prů-
myslníků a vývozců jabloneckého zboží. Stu-
denti se učili v budově v dnešní Kamenné ulici.

Orientace silného bižuterního průmyslu na
export do celého světa se pochopitelně odráží
i v osnovách školy, která je už od počátku (jako

jediná v republice) zaměřená na zahraniční ob-
chod. V padesátých letech přibývá i obor provoz
a ekonomika spojů. Vedle běžných studentů za-
čínají do školy chodit i frekventanti večerního
studia a nějaký čas nabízí akademie i vzdělání
dálkové. Osmdesátá léta znamenají rozšíření
portfolia školy o další atraktivní zaměření –
cestovní ruch. Na konci tisíciletí počty studentů
školy výrazně rozšiřují budoucí diplomovaní
specialisté na nově vzniklé Vyšší odborné škole
se zaměřením na zahraniční obchod, pojišťov-
nictví a cestovní ruch.

Změn odpovídajících jednadvacátému století
se dočkala i samotná historická budova. Díky
vstřícnosti zřizovatele, Libereckého kraje, má
škola nejen novou fasádu, okna a střechu, ale
i výtah a bezbariérový přístup. Samozřejmostí
jsou moderně vybavené učebny.

(lt)

Zkus orienťák s pořadateli MS
Organizátoři Mistrovství světa v orientač-
ním běhu, které se uskuteční i na Jablonecku
v termínu 3.–9. července 2021, plánovali v prů-
běhu let 2020 až 2021 sérii akcí pro veřejnost,
ale také různé sportovní aktivity pro školy.
Epidemická situace však obdobným akcím
nepřála, a tak pořadatelé přicházejí s uni-
kátní hrou WOC Foto Tour.

Proběhni se. Projdi se. Poznávej. Orientuj se ve
známém i neznámém prostředí. Tak zní podti-
tul rodinné hry WOC Foto Tour, kterou připra-
vili pořadatelé v různých částech regionu
Mistrovství světa v orientačním běhu. Vedle zá-
bavného putování s kamarádem, spolužákem
či celou rodinou se můžete zúčastnit soutěže

o krásné ceny s tématikou letošního mistrovství
světa. Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá.
Na webu www.woc2021.cz/wocfoto si stáhněte
do svého mobilu nebo vytiskněte mapu dané
lokality (v Jablonci to je Žižkův Vrch). Podle
mapy (můžete využít i speciální legendu, která
je k dispozici v rohu) máte za úkol najít dohro-
mady 12 kontrol označených růžovým koleč-
kem a písmenem. V místě kontroly však není
žádný předmět, který hledáte, ale vyberete jed-
nu z nabízených fotografií (na druhé straně
mapy), která odpovídá danému místu. Pokud se
budete chtít zúčastnit hry o ceny, pak není nic
jednoduššího než přijít na webovou stránku
www.woc2021.cz/wocfoto, vyplnit velmi jedno-
duchý formulář příslušný ke hře a v případě

správných odpovědí budete zařazeni do soutě-
že. Každých 14 dní bude vyhlášení výsledků na
sociálních sítích WOC 2021, výherci budou na-
víc vyrozuměni e-mailem. Všichni účastníci
budou zařazeni do hlavního slosování 9. čer-
vence během posledního závodu mistrovství
světa 2021.

Hra neprobíhá pouze v Jablonci. Vypravit se
můžete třeba do Smržovky, Tanvaldu, na Tur-
novsko nebo do Doks. Hry budou přibývat a bu-
dou zveřejňovány na webu www.woc2021.cz/
wocfoto. Hra je otevřená pro úplně všechny bez
rozdílu věku, pohlaví či zkušeností. 

Mistrovství světa v orientačním běhu se v Li-
bereckém kraji uskuteční v termínu 3.–9. čer-
vence 2021 s centrem v Doksech. (end, jp)

Foto 4 x archiv školy
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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/

Již dva výbory zastupitelstva projednávaly si-
tuaci okolo dvanáct let starého developerského
záměru na konci ulice Jezdecká v Rýnovicích.
Stavební úřad ho v roce 2010 povolil nezákon-
ně. Územním rozhodnutím povolená podoba
spojuje všechny problémy těch nejhorších pa-
nelových sídlišť, nepříjemně překvapen je
městský architekt, budoucí sousedi i osadní vý-
bor. Ti všichni se o plánech dozvěděli až teď,
kdy developer až po letech zjistil, že mu nepat-
ří část pozemků, na kterých chce stavět. Situace
jako z černé komedie. S trochou odvahy na
straně města a developera se z ní dá ale ještě
vybruslit se ctí.

Jak se to stalo?
V Jablonci se až donedávna nestanovovala po-
drobnější pravidla pro zástavbu, ani pravidla, za
kterých se převádí veřejná prostranství v deve-
loperských projektech na město. Obojí se změ-
nilo na základě občanského tlaku až v letech
2017–2019, záměr je starší. Developer počítal,
že veřejná prostranství by zůstala v soukromém
vlastnictví, což často působí spory a neshody.

V roce 2009 obdržel stavební úřad v Jablonci
žádost o vydání územního rozhodnutí na obyt-
ný soubor se 157 byty v sedmi domech. Sta-
vební úřad 28. 1. 2010 územní rozhodnutí pro-
tiprávně vydal, ač developerská firma Zelený
park, s. r. o., nevlastnila, a dodnes nevlastní,
všechny pozemky, na kterých se má stavět, ani
nedoložila smlouvu o souhlasu se stavbou na
cizím pozemku. Stavební úřad místo obeslání
všech účastníků dopisem jen vyvěsil oznámení
o vydání rozhodnutí na úřední desce, což tehdy
bylo možné. Nikdo ze sousedů se tak o záměru
nedozvěděl a neodvolal se. Neodvolalo se ani
město, i když cca 10 % z pozemků, na kterých
byly povoleny domy a komunikace, stále patří
městu. Nyní je už na odvolání pozdě.

Platnost územního rozhodnutí byla stanove-
na na 2 roky. Developer tuto lhůtu obešel po-
měrně diskutabilním trikem s provedením te-
rénních úprav jako údajným zahájením stavby.

Co teď s tím?
Když developer požádal o odkup chybějících
pozemků, koaliční zástupci ve výboru pro hos-

podaření s majetkem města mu nejprve chtěli
vyhovět. 

To by znamenalo promarnit šanci změnit pro
město nevýhodnou podobu projektu. Na zákla-
dě místního šetření nyní jedná městský archi-
tekt s developerem o úpravě projektu. Bohužel
pouze v intencích územního rozhodnutí, zá-
stupce developera totiž tvrdí, že územní roz-
hodnutí nemůže změnit, aniž by došlo k jeho
zrušení a velkému zdržení, a vedení města to
akceptuje, ač to není pravda. O tom, že vydané
územní rozhodnutí jde změnit jako změna
stavby před dokončením, máme v Jablonci jas-
ný doklad – OC Central.

Dlouhodobě smysluplné řešení je pouze vyma-
nit se z neudržitelné podoby dané územním roz-
hodnutím a celý záměr přepracovat tak, aby od-
povídal dnešním urbanistickým standardům,
a zároveň smluvně ošetřit přesnou podobu, stan-
dardy realizace veřejných prostranství a pravidla
jejich převzetí městem.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Developerský plán na sídliště za jízdárnou: jak vznikl pat a jak z něj ven

Zastupitelstvo v březnu 2021 rozhodlo o provo-
zu autobusové MHD v Jablonci nad Nisou od
1. 2. 2023. Koalice upřednostnila variantu ex-
terního dopravce s třiceti dieselovými autobusy
na deset let, a to i přes skutečnost, že toto řeše-
ní je na km provozu dražší než varianta vlastní
dopravní firmy. 

Od srpna 2021 nabývá účinnosti legislativa,
která zásadně mění pohled na fungování MHD
v českých městech. Do roku 2025 má cca 40 %
vozového parku MHD tvořit nízkoemisní vozidla
(reálně vozidla na elektřinu či vodík), do roku
2030 má být podíl těchto autobusů až 60 %. Inves-
tiční podpora ze strany EU pro tyto inovace činí na
nejbližší období 16 miliard Kč. My se tohoto
účastnit nebudeme. ODS, ANO a Starostové vy-
cházejí z toho, že když vypíšeme výběrové řízení
do srpna 2021, tak se na nás úprava nevztahuje. 

V Jablonci emise zatím měřené nejsou, spočí-
tat je ovšem lze. Při plánovaném ročním nájez-

du 1 360 000 km, za použití dieselového poho-
nu, spotřebě 40 l/km a emisní normě EURO 6,
bude za jeden rok vyprodukováno v okrese
Jablonec nad Nisou 745 t oxidu uhelnatého,
29 t uhlovodíků, 86 t oxidu dusíku a 2 t jemných
prachových částic. A to pouze za předpokladu,
že motory EURO 6 budou fungovat bezvadně.
Potřeba obnovy vozového parku je proto žádou-
cí nejen z pohledu legislativy, ale především
z pohledu čistoty ovzduší ve městě. 

Současné vedení se rozhodlo navzdory děsi-
vému průběhu minulého výběrového řízení jít
cestou spolupráce s externím dopravcem zará-
mované „natvrdo“ desetiletým kontraktem. Je
to samozřejmě daleko jednodušší cesta. Není
třeba tvořit žádné koncepce, stačí pouze zorga-
nizovat soutěž a počkat, až dopravce dodá do-
pravní služby. Deset let pak budeme plně závislí
na tom, co se vyplatí dodavateli. Piráti dlouho-
době prosazují provoz MHD prostřednictvím

vlastního dopravního podniku. Tato varianta je
finančně srovnatelná a navíc nám umožní zá-
sadním způsobem ovlivňovat strategickou čin-
nost na území města. Na toto koalice ODS, ANO
a Starostů rezignovala. Například již nyní je
zřejmé, že požadavky na provoz ekologických
vozidel město ošetřit nedokáže. Autobusy na
vodík či elektřinu sice budou v brzké době ce-
nově výrazně dostupnější, ale výhodné smluv-
ní ošetření nyní nelze zajistit. Město Jablonec
nebude díky desetileté smlouvě tím, kdo si bu-
de moci něco vymiňovat. Město Jablonec stejně
tak nebude tím, kdo bude čerpat podporu z mi-
liardových fondů na budování nové dopravní
infrastruktury. Naopak nám bude umožněno do
roku 2033 provozovat kompletní vozový park
v naftě. Vítejte v Jablonci.

Jaroslav Šída, 
zastupitel za Českou pirátskou stranu

Městská hromadná doprava na scestí

Opozice je zde od toho, aby kroky vedení měs-
ta kontrolovala a kritizovala. Není to úplně
snadná disciplína, v zápalu politického boje lze
sice napsat cokoli, ale objektivní fakta nelze
obejít. V čem se tedy autor mýlí? Skoro ve všem. 
Vedení města došlo po několika měsících seri-
ózní diskuze k závěru, že vlastní společnost,
která by veřejnou dopravu ve městě provozova-
la, rozvíjet nebude. Vycházeli jsme z analýzy
renomované společnosti, opozice se účastnila
řady jednání. Jablonec nad Nisou si nyní opravdu
nemůže dovolit investici ve výši 100–200 miliónů,
bez které bychom se v horizontu několika let
neobešli. Městská společnost se 30 autobusy na-
víc nikdy nemůže konkurovat cenám dopravců,
kteří provozují stovky vozidel. Naše náklady na
každý ujetý kilometr by byly velmi vysoké a prav-
děpodobně by vedly ke zdražení jízdného. Od
letošního února působí v našem městě nový
soukromý dopravce. Město šetří cca 15 milionů
korun ročně, v ulicích jezdí klimatizované mer-
cedesy s Wi-Fi připojením. Solidní partner mů-

že být pro město výhodnější než vlastní firma
zvláště proto, že není vůbec snadné v dnešní
době získat na klíčové pozice kvalitní manaže-
ry, kteří by ji vedli. 

Autor se odvolává na ekologickou legislativu,
která však dosud nebyla schválena Poslanec-
kou sněmovnou Parlamentu České republiky.
Statutární město Jablonec nad Nisou (SMJN)
v rámci připravovaného zadávacího řízení na
externího dopravce, které by mělo být vyhlášeno
v červnu 2021, bere v úvahu ekologické aspekty
provozování MHD v Jablonci nad Nisou a tyto
jsou v textaci veřejně přístupného návrhu za-
dávací dokumentace zohledněny. SMJN si vy-
hrazuje požadovat po dopravci, aby kdykoliv
v průběhu plnění smlouvy do provozu zařadil
nízkoemisní ekologická vozidla splňující krité-
ria podle článku 4, odst. 4, Směrnice Evropského
parlamentu a rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna
2009 o podpoře čistých a energeticky účinných
silničních vozidel v platném znění, tj. evropské
směrnice, které má být do české legislativy im-

plementována ještě neschváleným zákonem
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České re-
publiky s plánovanou účinností od srpna 2021
(tj. definice nízkoemisních ekologických vozi-
del v návrhu smlouvy je plně v souladu s návr-
hem zákona). 

Stručně řečeno – SMJN bude mít ekologická
vozidla až bude jasné, za jakých legislativních
a ekonomických podmínek je bude provozovat.
Lze očekávat, že po schválení příslušného záko-
na dojde ke snížení cen těchto vozidel a rozběh-
nou se i dotační programy na jejich pořízení. 

V každém případě nás nemine vybudování
infrastruktury pro ekologické autobusy. Je třeba
především vyřešit možnosti jejich nabíjení – ať
už vozidla bude provozovat kdokoli. 

Závěr je tedy jednoduchý: ekologická vozidla
přivítáme v Jablonci mnohem dříve než za 10 let,
ale je pravdou, že i zelená Vídeň před měsícem
oznámila, že nakupuje dalších 360 Mercedesů
Citaro s naftovým motorem (norma EURO 6).

Jan Zeman, ZK ANO 2011

Reakce na názor zastupitele Jaroslava Šídy 
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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–LÉTO!!! 

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 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

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù 
pfiímo od v˘robce, více neÏ 250 odstínÛ 

a dekorÛ, slevy aÏ 35 %, 
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû 

dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA.

Vzorková prodejna: 
Dr. Milady Horákové 28, 

Liberec IV-Per‰t˘n
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 

www.vyroba-kuchyni.cz

ROLETY, ÎALUZIE, MARK¯ZY, 
stínící technika CLIMAX 

záruka 4 roky na v‰echny v˘robky. 
Nyní zamûfiení a doprava zdarma. 

Mail: p.mikez@hotmail.com 
Tel.: 604 719 539

PRAV¯ ·VÉDSK¯ BRUSINKOV¯ DÎEM
v˘bornû chutná i léãí moãové cesty

s nízk˘m obsahem cukru
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

AUTOPÒJâOVNA JBC Trans
Fiat Talento BUS, 8 míst – 999 Kã/den

Fiat Doblo, 5 míst – 799 Kã/den
Fiat Ducáto dodávka – 899 Kã/den

Tel.: 736 636 585

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

9. kvûtna 309/8, Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

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

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí

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.

KRÁMEK KDE KOUPÍTE 
bylinky jednodruhové od Gre‰íka, tinktury
a ãaje Serafín, kofiení od Stupky, olejíãky

Saloos, bio kosmetika Bio-bione. 
Draãí krev, CBD kvûty i kapky. Lapaãe snÛ,

vykufiovací ‰alvûj i ãakrové svíãky. 
Ze sluÏeb reiki, access bars, v˘klad karet.

Zakoupit mÛÏete i dárkové poukazy.
Najdete nás v Lidické 11.

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.

www.sv-system.cz

SV-System
Jablonec nad Nisou
tel. 770 600 116 

608 951 708

Zajistíme Vám 
vût‰í bezpeãnost 
domu, majetku i firmy

• kamery
• zabezpeãovací systémy
• prodej a servis v˘poãetní

techniky

info@sv-system.cz


