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Rozvolňování se projeví ve všech 
oblastech našeho života
Vážení spoluobčané,

letošní rok je v mnoha ohledech jiný než roky
předchozí. Zimní měsíce byly po delší době opět
typické pro toto roční období. Sněhová nadílka
přála zimním sportům. Především běžkaři si
mohli přes různá opatření související s potlače-
ním epidemie pilovat techniku a zlepšovat svoji
fyzickou kondici až do dubna. Jizerské hory na-
bízely ideální podmínky. Hůře na tom byli ti,
kteří preferují jízdu z kopce na sjezdovkách,
protože si museli na vybraný kopec vyšlápnout
hezky po svých. Radost z prázdných sjezdovek
mohli mít snad jen skialpinisté. Po nebývale
chladných jarních měsících jsme se konečně do-
čkali teplého a slunečného počasí. Však bylo již
na čase, abychom po dlouhé zimě povzbudili or-
ganismus a vytvořili si potřebný vitamín D. 

Po dlouhých měsících nouzového stavu dochá-
zí k postupnému rozvolňování. Nařízení, restrik-
ce, opatření, zákazy, kdo co nesmí a co naopak
musí dodržovat, byla vydávána v tak rychlém

sledu a množství, že bylo velmi obtížné je všech-
ny sledovat a vyznat se v nich. Naštěstí se proti-
epidemická opatření zmírňují a situace nazna-
čuje, že se postupně vracíme k normálnějšímu
životu. Velmi bych si přál, aby se to projevilo ve
všech oblastech života našeho města.

Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas do-
volených. Mnozí z nás v době omezení cestování
zjistili, kolik nádherných míst je u nás doma
v České republice, o kterých jsme doposud ne-
věděli. Věřím, že léto bude časem a příležitostí
k objevování dalších krás české krajiny a našich
historických památek. Přeji vám, abyste strávili
dobu odpočinku v pohodě, se svojí rodinou, přá-
teli a načerpali optimismus do dalšího období
roku. Zároveň se nezapomínejme chovat nadále
zodpovědně k sobě i druhým.

Krásné a klidné léto.

Jiří Čeřovský, 
primátor města

Kultura Jablonec nabídne veřejnosti o prázdninách a během prvních zářijových dnů na letní scéně Eurocentra pestrý kulturní program.
Pravidelně ji rozezní vedle celorepublikově proslavených umělců i místní hudebníci a divadelníci. A po dvou letech k nám opět dorazí

i zahraniční interpreti. Mimo jiné zazpívá i Aneta Langerové v rámci svých koncertů k novému albu Dvě slunce. 
Více na třetí straně Letní přílohy. Foto archiv Kultura Jablonec, p. o.

Křehká krása 2021. 
Více na titulní straně Letní přílohy
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Co vás napadne, když se ohlédnete zpět do
jara loňského roku?
V březnu 2020 byl vyhlášen na celém území ČR
nouzový stav kvůli výskytu COVID-19 a vypukla
epidemie. Pro všechny to byla zcela nová situa-
ce. Okamžitě jsme aktivovali krizový štáb i pra-
covní skupinu a začali řešit všechna nařízení,
která vydávala vláda, krajský úřad, hejtman. 

Jak se to dařilo?
Jsem přesvědčený, že jsme neudělali žádnou zá-
sadní chybu. Naopak. Co nejrychleji jsme všech-
ny informace předávali jak dovnitř do úřadu, tak
i veřejnosti. Komunikovali jsme s našimi organi-
zacemi a složkami IZS. Nenastal žádný chaos
ani zmatek. Přesto, že jsme museli také impro-
vizovat, k žádnému zásadnímu pochybení v kri-
zovém řízení nedošlo. Vyzkoušeli jsme si další
možnosti, jak informace sdělovat, prověřili jsme
naše informační kanály a na základě připomí-
nek je dopracovali. 

Pak přišlo léto a první rozvolnění.
Určité vydechnutí, že zlepšující se situace bude
mít delší trvání. Přesto jsme v podvědomí tušili,
že virus zcela nezmizí, a proto jsme se připravo-
vali na možnou další vlnu. Vyplatilo se to. 

V říjnu byl znovu vyhlášen nouzový stav, kte-
rý trval do letošního dubna. Jak jste se vyrov-
nával s ním?
Opět situace do té doby v reálu neznámá. Složitý
legislativní proces a neustálé prodlužování nou-
zového stavu, se kterým nikdy nikdo nepracoval.
Přes počáteční určitou neutříděnost informací
a nejasnost, co přesně se jakým nařízením mys-
lí, co kdo má a jak kontrolovat, dodržovat atd.,
jsme se všichni v krizovém řízení poměrně rych-
le zorientovali. Netušili jsme, jak dlouho to bude

trvat. Nevěděli jsme, že to bude tolik měsíců, že
se to bude opakovat, že k nám budou přicházet
od vlády a ministerstev stále se měnící nařízení,
zákazy a omezení, jež budeme muset uvádět do
praxe. Bylo to velmi náročné pro veřejnost i pro
pracovníky magistrátu. Kdo nebyl přímo v cent-
ru dění a sledoval vše jen z venku, těžko složitost
řízení v krizovém režimu pochopí. 

I za přísných nařízení a opatření musel úřad
fungovat dál. Šlo to?
Činnost úřadu a obce musela být zajištěná. Ani
v nouzovém stavu nepřecházejí pravomoci ma-
gistrátu, rady a zastupitelstva města na někoho
jiného. Museli jsme zajistit práci úřadu, připra-
vit jednání radních i zastupitelů tak, aby byla
v souladu s aktuálními nařízeními. Servis pro
klienty, ať šlo o výkon státní správy či samosprávy,
zvládl dle mého názoru Jablonec velmi dobře.
Za to patří díky všem zaměstnancům magistrá-
tu, radním, zastupitelům i našim organizacím.
Služby jsme v souladu s vládními opatřeními
nabídli v co největší možné míře. Chápal jsem
obavy zaměstnanců z nákazy, a proto jsme se
snažili jejich strach minimalizovat tak, že jsme
zvolili v té době nejlepší možné ochranné po-
můcky – nano filtry, nano roušky, dezinfekční
prostředky, přepážkové bariéry a režim indivi-
duálního objednávání, aby se na úřadě pohybo-
valo a bylo v kontaktu co nejméně lidí. Mezi prv-
ními jsme začali zaměstnance testovat, dokonce
jsme ještě předběhli stát, neboť s testy jsme za-
čali už loni v listopadu, kdežto vláda je nařídila
až od března 2021. 

Říkáte, že to byla nová a neznámá situace, ne-
existovaly plány – čím se tedy chod města řídil?
Krizové plány byly zpracované, ale nemohly do
detailu řešit všechny varianty. A my jsme stáli

před mnoha otázkami: Pořizovat ochranné po-
můcky pro zaměstnance a naše organizace? Co
vlastně je ještě nutné pořídit, co potřebují a co už
ne? Kolik peněz a odkud za ně můžeme utratit –
je to moc, nebo málo? Bylo v pořádku, že jsme
vydávali pomůcky a dezinfekci našim organiza-
cím a veřejnosti? Všechny tyto věci jsme museli
ošetřit správně, aby kdokoli mohl zkontrolovat,
zda se i v tak vypjatém stavu, v obavách a stra-
chu o zdraví, finance vynakládaly správně a do-
držovala se legislativa. Jestli všechny výdaje,
nákupy a poskytnuté podpory schválily kompe-
tentní orgány. To je zkušenost, kterou jsme ne-
měli. Velkou roli hrály emoce, i přesto základ byl
vždy tvrdě racionální. 

Radní a zastupitelé se přestali scházet tváří
v tvář, jednání se přesunula do virtuálního
světa. Vyhovovalo vám to? 
I to byla novinka, a hlavně zkouška pozornosti.
Ono řídit online zastupitelstvo, když jeho členy
často nevidíte ani přes obrazovky počítačů, je
opravdu zvláštní stav náročný na soustředění.
Ale naučili jsme se to. Měl jsem tak mimo jiné
pravidelné porady, schůzky, jednání. Každý tý-
den na jaře 2020 jsem se setkával online i s před-
sedy všech zastupitelských klubů, aby měli aktu-
ální informace o dění ve městě. 

Jaké zkušenosti si z tohoto období odnášíte?
Ty nepřenositelné. Z knih lze vyčíst cokoli, ale
pokud tu situaci neprožijete, nevíte. Realita je
úplně jiná než teorie. Vím, že musí existovat sku-
pina lidí, která okamžitě začne v krizové situaci
pracovat a rozdělovat přesně definované úkoly
všem zodpovědným a kompetentním. Musí kon-
trolovat, vyhodnocovat a rozhodovat o dalším
postupu. To je základ. Během pandemie jsme
byli stále v určitém presu, co musíme dělat, co
říkají zákony. Na druhé straně jsme se museli
chovat tak, abychom nevyvolali zmatek a chaos.
Jsou situace, které řeší zákon, ale mají jen něja-
kou platnost a účinnost. Pak jsou takové, kdy
předpis žádný nemáte, a přitom je musíte řešit,
protože jen vyčkávat, jak se to vyvine, není mož-
né. A tak to zásadní, co jsem si odnesl, je nutnost
rozhodnout se a problém řešit, neotálet. 

Je těžké se rozhodnout?
Není to lehké. Ale horší je rozhodnutí odkládat,
to může vyvolat daleko větší škody. To platí ve
vypjatých situacích o to více. Uvedu příklad –
vláda loni v březnu zavřela základní školy, ma-
teřské ne. V Jablonci tehdy byly jarní prázdniny
– tak co se školkami? Nechat je otevřené nebo
ne? Počkat? Samozřejmě to byla možnost, ale
podle mě špatná. Školky jsme zavřeli. Bylo třeba
se rozhodnou i s vědomím, že to s sebou nese
nějaký risk a následky. Chyběl popis podobné
krizové situace, která se navenek jevila velmi
jednoduše. Předseda krizového štábu, což je
v tomto případě primátor, se prostě musí v urči-
tém okamžiku rozhodnout a pak si za to rozhod-
nutí odpovídat.

(jn)

Nejhorší je se nerozhodnout
Rok a půl jsme žili se zcela novým fenoménem. S pandemií. Žili jsme v nouzovém
stavu, se zákazem vycházení, bez kina a divadla, nesměli jsme jít na pivo nebo
večeři. Chyběly nám některé dosud obvyklé věci, které jsme začali postrádat,
až když jsme je neměli. Byla to zcela nová situace úplně pro každého. Co si z ní
odnesl primátor města Jiří Čeřovský? Zde jsou jeho odpovědi. 

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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Očkovací centrum omezuje provoz – jak?
V týdnu od 21. června aplikujeme první dávky pouze
od pondělí do středy. V dalších týdnech již počítáme
pouze s jedním dnem v týdnu. V případě nárůstu po-
čtu nových zájemců provozní dobu rozšíříme.
Podávání druhých dávek však bude pokračovat od
pondělí do pátku. 

Co hrozí, pokud se lidé nebudou k očkování re-
gistrovat?
Pokud budou naši spoluobčané registraci a rezervaci
pro první dávku očkování odkládat, budou mít v čer-
venci a srpnu velmi omezený výběr termínů. Také
bych chtěl veřejnost informovat, že v našem centru
nyní aplikujeme výhradně vakcínu PfizerBioNtech,
která je bezpečná a nemá žádná omezení – například
věkem apod.

Je možné, že nás na podzim čeká další vlna epide-
mie a očkování je proto cesta, jak se jí účinně vy-
hnout?
Na podzim patrně dojde k navýšení počtu onemocně-
ní Covid-19. Úplně se tomu nevyhneme, ale počty mo-
hou být výrazně nižší a průběh onemocnění méně zá-
važný, pokud bude populace co nejvíce proočkována. 

Není důvodem klesajícího zájmu o očkování oba-
va, že termín podání druhé dávky mi připadne na
termín dovolené?
Ano, to bude jeden z důvodů. Přesto bych chtěl na
všechny naše spoluobčany apelovat, aby se očkovat co
nejdříve nechali, chrání tím nejen sebe, ale i své blíz-
ké – zejména seniory a chronicky nemocné, u kterých
může mít toto onemocnění velmi vážný průběh. Jen
pro představu – od loňského října bylo v naší nemoc-
nici hospitalizováno přes 2 000 pacientů s COVID-19,
více než 300 z nich zemřelo.

Jaká je nejnižší věková hranice pro očkování?
V současné době to je 16 let. Ale začátkem července by
mělo být umožněno očkování dětí již od 12 let. Přesný
termín zveřejníme na webu nemocnice.

Nezletilí zájemci o očkování starší 16 let nemusí
k aplikaci dorazit v doprovodu zákonného zá-
stupce. Jak je to ale s dětmi ve věku 12–16 let? 
Sám nezletilý může udělit informovaný souhlas s oč-
kováním, v našem centru nebudeme vyžadovat
písemnou formu, bude nám stačit ústní. Rodičům do-
poručujeme jedinou věc – má-li jejich dítě závažnou
poruchu imunity či jiné závažné chronické onemoc-
nění, měli by očkování nejprve konzultovat s pediat-
rem. 

V poslední době projevily o očkování zájem také
těhotné a kojící ženy, jak je to s jejich očkováním,
je vhodné či nikoli?
Těhotným ženám do 12. týdne se očkování nedoporu-
čuje. Je možné pouze ve výjimečných případech
a s písemným doporučením ošetřujícího lékaře. Tě-
hotným ženám od 13. týdne výše a kojícím ženám se
naopak očkování obecně doporučuje. Nicméně přesto
je vhodné konzultovat očkování se svým praktickým
nebo ošetřujícím lékařem. Písemné doporučení k oč-
kování však není nutné.

Veškeré informace k očkování včetně odpovědí na nej-
častější dotazy jsou dostupné na webu nemocnice
www.nemjbc.cz (jn)

Zájem o očkování klesá, neváhejte s registrací,
termínů bude v dalších týdnech méně
K očkování proti nemoci COVID-19 se mohou hlásit už i mladší ročníky. Bohužel se snižující
se věkovou hranicí klesá i zájem o očkování. Jablonecké očkovací centrum proto omezuje
provoz pro nové zájemce, snižuje počet dní a zkracuje pracovní dobu. „Neodkládejte
registraci k očkování, hlaste se,“ vyzývá ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. 

■ Jaká omezení se
rozvolní od začátku
července 
• V bazénech a wellness centrech
se zvýší kapacita na 75 procent.

• V restauracích a klubech bude
umožněna živá hudba, nikoliv ta-
nec.

• Rozvolnění se bude týkat také
obchodů. Platit bude nově pravi-
dlo jednoho člověka na 10 metrů
čtverečních.

• Kadeřnictví, kosmetika či masá-
že už nebudou muset poskytovat
službu pouze jednomu zákazní-
kovi a nebude potřeba zákazníky
evidovat.

• Od 1. července bude možné po-
řádat venku také kulturní akce až
pro 5 tisíc lidí, nově se bude moci
také stát. Uvnitř budou moci být
akce pro 2 tisíce návštěvníků, ka-
pacita sálu bude moci být ale na-
plněna ze 75 procent.

• Nově budou moci lidé konzu-
movat i v hledištích.

• Pro provázené skupinky návštěv-
níků na hradech a zámcích nebu-
de platit omezení na 10 lidí.

Foto Jiří Endler

Nechte se očkovat, 
má to smysl 

Celospolečenský význam 

• získáme 
kolektivní imunitu

• obnoví se
plánovaná a preventivní 

zdravotní péče

• sníží se náklady 
nemocnic na péči 

o pacienty s COVID-19

• rozjede se ekonomika

• návrat 
k plnohodnotnému životu

Individuální výhody

• chráníte
sebe i své blízké

• snadnější cestování

• nemusíte se nechat 
opakovaně testovat

• můžete začít 
společensky žít

• můžete se zúčastnit
sportovních aktivit
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V červnu začala první část rekonstrukce ko-
munikace a veřejného osvětlení i stavba nové
dešťové kanalizace s retenční nádrží v ulici
Stará Osada. Vzhledem k rozsahu potrvají
stavební práce dva roky, předpokládaná
cena celého díla přesáhne 18 mil. korun.
Letos by se mělo pracovat do konce října,
kdy by měly být hotové první dvě etapy. 

„Jde o dlouho připravovanou rekonstrukci ko-
munikace a veřejného osvětlení. Důležitá je
i výstavba chybějící dešťové kanalizace a re-
tenční nádrže. Stavba bude složitá, finančně ná-
ročná a je třeba vzít v potaz průjezdnost lokality.
Ze všech těchto důvodů bude její realizace roz-
ložená do dvou let,“ konstatuje náměstek pro
rozvoj města Petr Roubíček s tím, že letos zde
město plánuje proinvestovat cca 10 milionů korun. 

Letos osvětlení a nádrž 
„Stavbaři začali pracovat od křižovatky ulic Čs.
armády × Stará Osada a pokračují severním
směrem podél parkovací plochy pro návštěvy
areálu Krajského ředitelství silnic LK,“ vysvět-
luje Petr Mikulášek z oddělení investiční vý-
stavby magistrátu.

V letošním roce se pracuje na obnově veřej-
ného osvětlení, takže obyvatelé Staré Osady
musí počítat s výkopy podél nebo při okrajích
komunikací. „Objížďky nejsou značené, proto-
že nezabereme obvykle celou ulici. Mnohde ale

budou po nějakou dobu vozovky zúžené, v ur-
čitých okamžicích bude třeba ulici překopat na-
příč. Vždy však platí, že práce probíhají v uce-
lených úsecích a obyvatelé se dostanou ke
svým domům z jedné nebo druhé strany,“ tvrdí
Mikulášek. Kromě osvětlení se letos bude stavět
také retenční nádrž a stavbaři připraví stavbu
kanalizace. 

„Právě na kanalizaci budeme pracovat příští
rok,“ dodává náměstek Petr Roubíček s tím, že
příští rok bude stavební činnost náročnější.
„Složitější pro obyvatele bude příští rok období,
kdy začneme rekonstruovat vozovky. V tu chví-
li se bude muset vybrat vše až na dno kon-
strukční vrstvy a bude se tvořit zcela nový tzv.
kufr. Ten pak zakryjí finální povrchy z asfalto-
vého betonu. O všem budeme obyvatele včas
informovat,“ uzavírá náměstek Roubíček. 

Obyvatelům bude sloužit nová kanalizace
Po skončení stavby bude místním sloužit zcela
nová dešťová kanalizace včetně připravených
vpustí i přípojek pro zdejší domy. „Ta tady do-
sud zcela chyběla,“ připomíná Mikulášek. V je-
jím rámci vzniknou na Staré Osadě celkem tři
stoky, s nimi související šachty a retenční ná-
drž. Ta je plánovaná v zadním rameni ulice
Stará Osada a končit bude poblíž dětského hřiště
na západní straně. „Voda z nádrže bude odvedena
do zatrubněného potoka pod areálem Krajské
správy silnic LK,“ dodává Petr Mikulášek.

Zrekonstruované komunikace včetně nových
konstrukcí pokryjí povrchy z asfaltového beto-
nu a ohraničí betonové silniční obrubníky, kte-
ré zajistí odvodnění vozovek. 

V celé lokalitě bude platit nejvyšší rychlost
20 km/h, proto jsou navržené stavební prvky
pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti,
jako jsou např. zpomalovací prahy, nové do-
pravní značení či dopravní zrcadla. Bezpečnost
zvýší také místa k vyhnutí vozidel na obou-
směrných komunikacích. Přibydou parkovací
místa ze zámkové dlažby pro rezidenty i jejich
návštěvy. Zrekonstruované komunikace osvětlí
nové veřejné osvětlení.

Kvůli stavbě se bude muset kácet
Stavbě kanalizace bude muset ustoupit vzrostlá
zeleň. „Odstraníme drobnou náletovou zeleň
a několik bříz, které buď stojí v trase stok, nebo
jejich kořeny prorůstají do vozovky. Po skonče-
ní stavby pak vykácenou zeleň nahradíme no-
vou výsadbou,“ ujišťuje obyvatele Staré Osady
náměstek Roubíček.

Letos bude stavba trvat od června do konce
října, příští rok se bude stavět od května do říj-
na. Bude-li stavbařům přát počasí, zahájí práce
dříve. Celkem za výstavbu dešťové kanalizace
a retenční nádrže, instalace veřejného osvětle-
ní společně s rekonstrukcí komunikací město
zaplatí přes 18 milionů korun. 

(jn)

Do Staré Osady se nastěhují stavbaři

Dům v Lipanské ulici půjde k zemi
V červenci se bude bourat městský dům
v jablonecké Lipanské ulici. Budova z roku
1911 je ve velmi špatném technickém stavu
a ohrožuje kolemjdoucí. Město za její demo-
lici zaplatí více jak dva miliony korun. 

Dvoupatrová vila architekta Johanna Schwalmma
v Lipanské ulici sloužila naposledy jako Zá-
vodní klub podniku Tesla. Původně se uvažova-
lo o zakomponování domu do projektu nového
Terminálu VOD. Technický stav budovy, jejíž
přestavba by si vyžádala vysoké náklady, však
dům z projektu nakonec vyřadil. 

Původně si měla staveniště firma Metrostav,
která dům zdemoluje, přebrat na konci června
a prostor oplotit. Od 1. do 14. července pak mě-
la být ulice Lipanská před objektem úplně uza-
vřená. To však změnila havárie plynovodu
v ulici 5. května, která si vyžádala úplnou uza-
vírku křižovatky ulic 5. května – Kamenná –
Kokonínská a stavba se tak odsouvá na druhou
polovinu července (přesné datum nebylo v době
uzavírky měsíčníku známé – aktuálně se objeví
na webu města nebo sociálních sítích – pozn.
aut.).

„Vzhledem ke špatnému stavu stavby není
možné budovu bourat ručně, ale postupně ji
bude rozebírat bagr s drapákem a nůžkami.
Vytěžené části se budou separovat, plocha po
zbouraném objektu bude urovnaná do svahu,“
popisuje postup demolice Pavel Kozák, vedoucí
technického odboru. Půdu na zarovnaném te-
rénu pak odborníci prohnojí a zatravní. 

Demolici provede firma Metrostav a statutár-
ní město Jablonec nad Nisou jako vlastník ob-
jektu za ni zaplatí 2,2 mil. Kč bez DPH. Kvůli ú-
plné uzavírce ulice Lipanská připravila Jablo-
necká dopravní, a. s., seznam linek MHD, které
po dobu stavebních prací budou vynechávat za-
stávku v Kamenné ulici. (jn)

Seznam objízdných tras linek MHD 
při uzavření ulice Lipanská (demolice domu č. p. 10),
předpokládaný termín realizace v druhé polovině
měsíce července

101 směr Rychnov: AN – 5. května – Pražská
(vynechána zastávka Kamenná) 

103 směr Paseky: Lázně – Budovatelů – U Ze-
leného stromu – 5. května – AN (vynechána za-
stávka Kamenná) 

103 směr Horní Proseč: AN – 5. května – U Ze-
leného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechá-
na zastávka Kamenná) 

104 směr Lučany, Maxov: Lázně – Budovatelů
– U Zeleného stromu – 5. května – AN (vyne-
chána zastávka Kamenná) 

104 směr Lukášov: AN – 5. května – U Zelené-
ho stromu – Budovatelů – Lázně (vynechána
zastávka Kamenná) 

105 směr Kokonín: Lázně – Budovatelů –
U Zeleného stromu – 5. května – AN – 5. května
– Pražská (vynechána zastávka Kamenná)

105 směr Horní Proseč: AN – 5. května – U Ze-
leného stromu – Budovatelů – Lázně (vynechá-
na zastávka Kamenná) 

106 směr Nádraží Jablonecké Paseky: Lázně
– Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května
– AN (vynechána zastávka Kamenná) 

106 směr Želivského: AN – 5. května –
U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vy-
nechána zastávka Kamenná) 

107 směr Žižkův vrch: AN – 5. května –
Pražská (vynechána zastávka Kamenná) 

108 směr Žižkův vrch (denně): AN – 5. května
– Pražská (vynechána zastávka Kamenná)

108 směr Paseky (víkend, svátky): Pražská –
5. května – AN (vynechána zastávka Kamenná) 

113 směr Kokonín: AN – 5. května – Pražská
(vynechána zastávka Kamenná) 

114 směr Nádraží Jablonecké Paseky: Lázně
– Budovatelů – U Zeleného stromu – 5. května
– AN (vynechána zastávka Kamenná)

114 směr Horní Proseč: AN – 5. května –
U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vy-
nechána zastávka Kamenná) 

115 směr Rychnov: AN – 5. května – Pražská
(vynechána zastávka Kamenná) 

115 směr AN: Pražská – 5. května – AN (vyne-
chána zastávka Kamenná) 

115 směr Mšeno, Rýnovice/Paseky: AN – 5.
května – Kamenná 

116 směr Želivského: AN – 5. května –
U Zeleného stromu – Budovatelů – Lázně (vy-
nechána zastávka Kamenná) 

Zkratky: AN = autobusové nádražíFoto Jiří Endler



(5)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2021

Oprava plynovodu žádá razantní omezení
Porucha na ocelovém plynovodu a jeho nut-
ná rychlá oprava je důvodem uzavírky čás-
ti ulice 5. května v křižovatce s ulicí Ka-
mennou a Kokonínskou. Uzavírka začala
v noci z neděle 20. na pondělí 21. června
a potrvá do 11. července. Doprava je odklo-
něná po značených objížďkách. 

Plynaři objevili technický problém na ocelo-
vém plynovodu v ulici 5. května počátkem červ-
na. „Plynovod vykazuje známky koroze a pro
zajištění spolehlivých dodávek pro obyvatele
Jablonce musíme provést komplexní opravu.
To si, bohužel, vyžádá omezení v dopravě, za
která se občanům města omlouváme. Naší pri-
oritou je ale zajištění bezpečných a bezproblé-
mových dodávek plynu,“ říká Pavel Zajíc,
mluvčí společnosti GasNet Služby. Podle jeho
slov bylo proto křižovatku ulic 5. května – Ka-
menná – Kokonínská nutné pro dopravu úplně
uzavřít, a to v délce 15 metrů na každou stranu.
V provozu zůstává pouze jeden jízdní pruh uli-
ce Kamenná, do nějž se nyní vjíždí z ulice
5. května. 

Uzavírka začala v noci z neděle 20. na pon-
dělí 21. června a, pokud nepřijdou neočekáva-
né komplikace, potrvá do 11. července. 

„V současné době intenzivně pracujeme na
opravě plynovodu tak, abychom dodrželi maxi-
mální lhůtu tří týdnů a co nejdříve křižovatku
opět uvolnili pro dopravu,“ dodává Jiří Doležal,
mistr okrsku GasNet Služby, který řídí práce na
místě poruchy. 

Objízdné trasy městem
„Nečekaná uzavírka hlavního tahu městem při-
nesla komplikace a zásadní změny ve vedení
dopravy, a to jak osobní a nákladní, tak hro-
madnými dopravními prostředky. U autobusů
se musely změnit trasy, upravit jízdní řády
a vypustit zastávku v Kamenné ulici. Pokud se
podaří opravu plynovodu dokončit dříve, vrátí
se vše k původnímu nastavení ihned. Chápeme,
že je to nepříjemná situace, nicméně havárii
plynového vedení je nutné řešit co nejrychleji,
neboť odklady by mohly ohrozit bezpečí ve
městě. Proto všem občanům děkujeme za po-
chopení,“ říká primátor Jiří Čeřovský.

Křižovatka ulic 5. května – Kamenná – Koko-
nínská je uzavřená pro dopravu v délce 15 met-
rů do každé strany od uzlu plynového vedení.
Objízdné trasy jsou značené, tranzit na Tanvald
a Harrachov vede přes Černou Studnici. 

V současné době jsou v Jablonci 
tři velké uzavírky: 

• Ulice V Aleji se dokončuje, k dopravnímu
provozu se otevře 1. července s tím, že do-
končovat se bude ještě zeleň.

•Most v ulici Vodní – tam se bude pracovat
do 30. září.

• Dešťová kanalizace a rekonstrukce dal-
ších sítí i veřejného osvětlení u OC Central –
uzavřená ul. Gen. Mrázka od křižovatky Poš-
tovní – Opletalova – Liberecká po křižovatku
ul. Gen. Mrázka – Máchova. Křižovatka
u městského divadla by se měla otevřít 28.
června, tzn. že od pondělí 28. června bude
možné z ulice Budovatelů odbočit vzhůru
ulicí Poštovní a dále ulicí Opletalova a odtud
ulicí Korejskou do ul. Rýnovické nebo na
Horní náměstí.

Některé zastávky MHD jsou zrušené
Kvůli uzavírce na křižovatce 5. května – Ka-
menná – Kokonínská se musely změnit také
trasy autobusů a vypadla zastávka Kamenná ve
směru z autobusového nádraží na ulici 5. květ-
na. Nově tak vozy na autobusové nádraží vjíž-
dějí od OK U Zeleného stromu ulicí Budo-
vatelů, u hotelu Merkur odbočí vpravo do ulice
Soukenná a přes Dolní náměstí, kde je zřízená
náhradní zastávka, ulicí Lipanskou na nádraží.
Autobusy směřující k Žižkovu Vrchu, na Rych-
nov či Lukášov vyjíždí z nádraží na ulici 5. květ-
na, dále ulicí Kamennou, kde autobusy využí-
vají stávající zastávku, pak vzhůru ulicemi
Kamennou a Hasičskou přes Horní náměstí do
ulice 28. října, ze které mohou odbočit vpravo
i vlevo do ulice Rýnovické. 

Náhradní parkování zdarma
Protože po dobu tří týdnů zhoustne doprava
v ulici Soukenné, jsou zde po stejnou dobu zru-
šená placená parkování. „Jako náhrada poslou-
ží parkovací místa na Anenském a Dolním ná-
městí, kde jsou po dobu uzavírky v ulici 5. května
vypnuté parkovací automaty,“ sděluje Martin
Černý, vedoucí oddělení správy komunikací
jabloneckého magistrátu. (jn)

Tramvaj do Jablonce nepojede rok a půl
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou (DPMLJ) zveřejnil detaily o chy-
staných posledních etapách rekonstrukce
tramvajové trati mezi oběma městy. Tram-
vajoví fanoušci mají čas svézt se po poslední
úzkorozchodné tramvajové trati v zemi do
18. července, pak začne rok a půl trvající vý-
luka. 

Na konci příštího roku by tak měla skončit cel-
kem už 14 let trvající modernizace tohoto spo-
jení.

Ještě v červenci se do Jablonce nad Nisou vy-
dají původní jablonecké tramvaje. Bude to ale
úplně naposledy, protože v rámci rekonstrukce
tramvajové trati dojde i ke změně rozchodu ko-
lejí a tyto historické unikáty se pak již do
Jablonce nedostanou. 

V rámci smluvních jízd, ale i několika akcí
pro veřejnost, potkáme na meziměstské trati
motorový vůz 6MT č. 117 (1953) s vlekem č. 44
(1932), které původně sloužily na trati z Rych-
nova do Janova. 

Na oficiální rozlučkovou akci, která se bude
konat v neděli 18. července 2021 odpoledne, do
Jablonce přijede i trolejová věž, postavená na
karoserii původního nákladního vagónku z ro-

ku 1899. Tento vlečný vůz, který pamatuje vý-
stavbu jabloneckých tramvajových tratí, bude

tak přítomen i jejich konci v podobě metrového
rozchodu kolejí. (tk)

Foto Miroslav Fogl

Foto Jiří Endler
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Objízdné trasy linek MHD od pondělí 21. 6.
2021 do neděle 11. 7. 2021 z důvodu uzavření
ulice 5. května (havárie plynového potrubí)

V případě dřívějšího ukončení prací bude pro-
voz MHD navrácen ihned do původních tras.

Dopravní opatření:
– Zrušení zastávky Kamenná směr OK U Zele-

ného stromu.
– Zřízení náhradní zastávky na Dolním náměs-

tí pro linky jedoucí ze Soukenné ulice smě-
rem na autobusové nádraží.

– Zřízení náhradní zastávky v ulici 28. října
u křižovatky s ulicí Rýnovická. 

Objízdné trasy jednotlivých linek MHD:

Linka č. 101 směr Janov – Bedřichov: ze za-
stávky Pražská do ulice U Zeleného stromu –
Anenské náměstí – Soukenná – Dolní náměstí
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská –
AN a dále po své trase,

Linka č. 101 směr Rychnov: z AN – 5. května –
Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka
Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Libe-
recká (náhradní zastávka Liberecká) – Budo-
vatelů (náhradní zastávka Lázně) – Anenské
náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále
po své trase. 

Linka č. 103 směr Jablonecké Paseky: ze za-
stávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná –
Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná
– Lipanská – AN a dále po své trase, 

Linka č. 103 směr Horní Proseč: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – 28. října (zastávka
Nemocniční) a dále po své trase.

Na lince č. 103 po dobu platnosti výlukového
jízdního řádu jsou všechny spoje prodlouženy
až do zastávky Horní Proseč. Jedná se o částeč-
nou náhradu za linku č. 105, která nebude za-
jíždět na AN.

Linka č. 104 směr Lučany, Maxov: ze zastáv-
ky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní
náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Li-
panská – AN a dále po své trase, 

Linka č. 104 směr Lukášov: z AN – 5. května –
Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická a dále po
své trase.

Linka č. 105 směr Horní Proseč: ze zastávky
Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské
náměstí – Budovatelů (zastávka Lázně) a dále
pokračuje po své trase. Spoje s odjezdem
v 13.30 a 17.30 hod. začínají místo na AN
v Pražské. Spoje s odjezdem z Kokonína v 5.56,
6.56 a 7.29 hod. jsou ukončeny na AN a ze za-
stávky Pražská jedou po objízdné trase: U Ze-
leného stromu – Anenské náměstí – Soukenná
– Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná
– Lipanská – AN. V zastávce Pražská bude umož-
něn přestup na linku č. 107, která ze zastávky
Pražská přes Dolní náměstí pokračuje na AN.

Linka č. 105 směr Kokonín: Budovatelů (za-
stávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného

stromu – Pražská a dále po své trase. Spoje ne-
zajíždí na AN, pokračují ze zastávky Lázně na
zastávku Pražská a dále do Kokonína. 

Linka č. 106 směr Želivského: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října u křižovatky s uli-
cí Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase,

Linka č. 106 směr Nádraží Jablonecké Paseky:
ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná
– Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamen-
ná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 107 směr Želivského: ze zastávky
Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské
náměstí – Soukenná – Dolní náměstí (náhradní
zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po
své trase. 

Linka č. 107 směr Žižkův vrch: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberec-
ká (náhradní zastávka Liberecká) – Budovatelů
(náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí
– U Zeleného stromu – Pražská a dále po své
trase.

Linka č. 108 směr AN/Jablonecké Paseky: ze
zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu –
Anenské náměstí – Soukenná – Dolní náměstí
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská –
AN a dále po své trase,

Linka č. 108 směr Žižkův vrch: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberec-
ká (náhradní zastávka Liberecká) – Budovatelů
(náhradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí
– U Zeleného stromu – Pražská a dále po své
trase.

Linka č. 112 směr Rýnovice, průmyslová zóna:
ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná
– Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamen-
ná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 113 směr AN: ze zastávky Pražská do
ulice U Zeleného stromu – Anenské náměstí –
Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka)
– Kamenná – Lipanská – AN.

Linka č. 113 směr Kokonín: z AN – 5. května –
Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Ka-
menná – Hasičská (náhradní zastávka Obchodní
akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhrad-
ní zastávka 28. října v blízkosti s křižovatkou

ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (ná-
hradní zastávka Liberecká) – Budovatelů (ná-
hradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí –
U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase. 

Linka č. 114 směr Jablonecké Paseky: ze za-
stávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná –
Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná
– Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 114 směr Horní Proseč: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka
Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. říj-
na (náhradní zastávka 28. října v blízkosti s kři-
žovatkou ulice Rýnovická) – Rýnovická a dále
po své trase.

Linka č. 115 směr AN/Rýnovice/Paseky: ze
zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu –
Anenské náměstí – Soukenná – Dolní náměstí
(náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská –
AN. Vybrané spoje v ranní dopravní špičce po-
kračují do Pasek a Rýnovic. 

Linka č. 115 směr Rychnov: z AN – 5. května –
Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) – Ka-
menná – Hasičská (náhradní zastávka Obchodní
akademie) – Horní náměstí – 28. října (náhrad-
ní zastávka 28. října v blízkosti s křižovatkou
ulice Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (ná-
hradní zastávka Liberecká) – Budovatelů (ná-
hradní zastávka Lázně) – Anenské náměstí –
U Zeleného stromu – Pražská a dále po své tra-
se. Spoj ve 14.09 hod. z Jabloneckých Pasek,
ELP nezajíždí na AN. Ze zastávky Liberecká
pokračuje na zastávku Pražská a dále do
Rychnova.

Linka č. 116 směr Želivského: z AN – 5. květ-
na – Kamenná (náhradní zastávka Kamenná) –
Kamenná – Hasičská (náhradní zastávka Ob-
chodní akademie) – Horní náměstí – 28. října
(náhradní zastávka 28. října v blízkosti s křižo-
vatkou ulice Rýnovická) – 28. října (zastávka
Nemocniční) a dále po své trase. V opačném
směru jede linka po stávající trase.

Linka č. 133 (školní linka): Budovatelů (za-
stávka Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného
stromu – Pražská a dále po své trase. Spoj ne-
zajíždí na AN, pokračuje na zastávku Pražská
a dále na Ž. vrch.

Linky č. 102, 109, 110, 117, 118, 126 a školní
linky č. 131 a 132 jsou zabezpečeny po stan-
dardních trasách. Noční linka č. 130 není pro-
vozována.

Od 1. 7. do 31. 8. nebudou zabezpečeny školní
linky 131, 132, 133 a spoje označené číslicí 40
a 44. Dále bude omezen rozsah provoz linky č.
113 (Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice –
Kokonín). 

Na lince budou zabezpečeny pouze dopoled-
ní spoje, ostatní spoje vedené přes Malé Vrko-
slavice zajistí linka č. 105 Horní Proseč – Auto-
busové nádraží – Kokonín. 

Nový prohlížeč 
dopravního spojení 
Jablonecká dopravní rozšiřuje pro cestující
možnosti informování o spojích MHD na in-
ternetu. 

Na adrese https://jr.jabloneckadopravni.cz/ je
k dispozici nový web jízdních řádů s vyhledá-
vačem spojení, jízdními řády a panely odjezdů
spojů jablonecké městské hromadné dopravy.

(lw)

Objízdné trasy MHD v ulici 5. května

Foto Luboš Wejnar
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■ Jubilea
Vávrovi slaví zlatou svatbu
V sobotu 21. srpna oslaví zlatou
svatbu manželé Karola a Milan
Vávrovi. Do dalších společných let
jim přejeme hodně zdraví, lásky,
štěstí a porozumění.

„Gratulujeme a moc vám za
všechno děkujeme,“ děti Sylvie,
Tomáš a Soňa s rodinami.

Jubilea manželů Novákových
V sobotu 24. července oslaví svou
zlatou svatbu manželé Marie a An-
tonín Novákovi. Jen o čtyři dny
později 28. července pak Marie
Nováková oslaví své úctyhodné
sedmdesátiny. Vše nejlepší se stá-
lou přízní vitality a zdraví jim pře-
jí synové Pavel a Tomáš s rodinou.

■ Vítání občánků
Vítání občánků se po dlouhé od-
mlce způsobené pandemií koro-
naviru uskutečnilo v sobotu 19.
června. Následující je plánované
na září, samozřejmě s dodržením
všech hygienických opatření. 

„Protože více než rok nebylo
možné vítat nové občánky, nabídl
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) jejich rodičům, aby si na
magistrátě vyzvedli pamětní list,
knížku a malý dárek. Této mož-
nosti většina rodičů využila,“ říká
Iva Bendová z kanceláře primátora.

Vítání občánků v sobotu 
dne 19. 6. 2021
Denis Krejčík, Jeremiáš Purkyt,
Jan Pexa, Ella Ondráčková, Rebe-
ka Nesvadbová, Jaroslav Skokan,
Dan Kodejš, Michal Houdek, Ella
Knigová, Tomáš Kominík, Petra
Bubáková, Filip Hajský, Lukáš
Jindrák, Skarlet Tylová Vendula
Kraslová, Kryštof Arlt, Mariana
Hejtmánková, Matěj Braniš, Sofie
Loukotová, Samuel Havierník Lin-
da Pachlová, Lukáš Karel, Adéla
Linhartová Eliška Hrochová, Ros-
tislav Jakubík, Nikolas Mikhale-
vich, Eliška Vaistauerová.

■ Beer run
Demence z Kredence pořádá v pá-
tek 23. července 2021 od 16 do 20
hodin čtvrtý ročník recesistické
akce Beer run kolem přehrady. Jde
o závod dvojic, které během běhu
kolem přehrady podegustují pět piv.
Start a cíl závodu je na slunečních
lázních u přehrady. Více informa-
cí podá Cyril Matějka (tel. 608 506
929) nebo je najdete na Facebooku.

Dvaadvacátý ročník Slavnosti řeky Nisy se uskutečnil ve
dnech 18.–20. června. Cílem akce je upozornit na význam
řeky pro náš život. Foto Martin Bauer

Zpěvák Bohuš Matuš vystoupil v komponovaném pořadu
spolu s ředitelem Městského divadla Jablonec Pavlem Žu-
rem v rámci projektu Divadlo pro 100. Foto Martin Kubišta 

Jablonec je nejlepší místo k podnikání
Jasným vítězem letošního ročníku
výzkumu Město pro byznys se
v Libereckém kraji stalo statutární
město Jablonec nad Nisou. Srovná-
vací výzkum zpracovává analytic-
ká agentura Datank a hodnotí
v něm všech 205 obcí s rozšířenou
působností v České republice
a městské části Hlavního města
Prahy.

„Pocity mám samozřejmě velmi
příjemné, protože Jablonec se ve
výzkumu umísťuje dlouhodobě na
předních příčkách. Není to jedno-
rázová záležitost a má to nějakou
kontinuitu, to se týká i práce úřa-
du. Pokud jde o rok 2020, tak to byl
úplně speciální rok pro všechny,
včetně podnikatelů a živnostníků,
a jsem rád, že i v tomto složitém období se ukázalo, že přístup úřadu byl velmi vstřícný. Všichni se snažili, aby
i přes různá omezování jsme poskytli maximální servis v maximálně možném rozsahu. Nabízeli jsme služby
všech pět dnů v týdnu, jako velmi potřebný se ukázal objednávkový systém, protože k nám přijížděli lidé
i z okolních měst, kteří by si běžně vyřídili záležitosti ve svém městě. Máme i statistiku, která jasně dokumen-
tovala, kolik tisíc klientů jsme odbavovali. Takže to je poděkování všem pracovníkům města,“ říká primátor
Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský. 

Stavební práce
v nemocnici v létě
Období léta ovlivní vnitřní provoz
nemocnice stavební práce. Zahá-
jeny budou mimo jiné stavební
práce v ambulantní části interního
oddělení. Rekonstrukce bude pro-
bíhat téměř přes celé léto a značně
tedy omezí chod jednotlivých am-
bulancí. Akutní interní ambulance
bude po dobu rekonstrukce přesu-
nuta do třetího patra interního pa-
vilonu, Vyšetření ECHO bude pro-
bíhat na stejném místě vždy v úterý.
Denzitometrie a nefrologie v pro-
vozu nebudou, provoz ostatních
ambulancí bude velice omezen.
Aktuální informace najdete na webu
www.nemjbc.cz, nebo mohou pa-
cienti volat každý všední den od
7 do 14.30 hodin na recepci inter-
ního oddělení (483 345 130). 

Letní provoz 
v nemocnici
Období léta je každoročně využí-
váno k rekonstrukcím oddělení či
malování. Provoz některých am-
bulancí bude omezen také z důvo-
du čerpání dovolených. Nemocnič-
ní lékárna bude ve státní svátky
v pondělí 5. 7. a úterý 6. 7. otevřena
od 8 do 16 hodin. V nemocnici je

standardně v provozu pohotovost-
ní služba pro děti i dospělé. Ak-
tuální informace na webu nemoc-
nice www.nemjbc.cz. 

Mobilní úřad 
S rozvolněním opatření a otevře-
ním úřadu se jablonecký magistrát
také vrací k službě mobilní úřad.
Ten nabízí pomoc občanům, kteří
jsou trvale nebo přechodně imo-
bilní a potřebují např. ověřit podpis.
Službu magistrát nabízí dvakrát
v měsíci a je třeba se na ni objed-
nat. Je určena pouze pro imobilní
občany a občany se sníženou po-
hyblivostí lze objednat každý pra-
covní den na oddělení matriky
a správních agend osobně nebo te-
lefonicky na číslech 483 357 743,
483 357 749. 

Děti ZŠ Pasířská 
sbíraly mobily
Sběrové kampaně Starý mobil pro
Remobil pod názvem Ulovme si
mamuta se v rámci celé České re-
publiky od ledna do konce března
zúčastnilo 92 škol, které dohroma-
dy na recyklaci předaly 8 752 mo-
bilních telefonů. ZŠ Pasířské se po-
dařilo vybrat 384 mobilních telefo-
nů, což je 1,05 mobilů v přepočtu

na žáka školy. „Jde o nejlepší vý-
sledek v celé České republice me-
zi velkými školami s více než 300
žáky! Snaha žáků byla oceněna di-
plomem a návštěvou science cent-
ra, včetně dopravy, pro jednu třídu
– nejlepší tlupu sběračů,“ říká
Jitka Šťovíčková, ředitelka školy.
Třídění a recyklace mobilů mají
smysl. Ušetří se velké množství
nerostných surovin, energie a vo-
dy. Výsledek je o to cennější, že se
žáci aktivně zapojili v době, kdy
byly školy z větší části zavřené
a výuka probíhala převážně di-
stanční formou. 

Festival hudby 
a divadla
Městské divadlo Jablonec připra-
vilo na srpne bohatý kulturní pro-
gram: 6. 8. Petr Hostinský a Jiří
Bárta (Starokatolický kostel Pový-
šení sv. Kříže), 10. 8. Zvěřinec pa-
na Ezopa, 12.8. Talk show Petere
Freestona, 18. 8. Zlatka Bartošková
(klub Ex), 21. 8. Rusalka – koncert,
26. 8. Ivo Kahánek (hotel Perla
Jizery J. Důl), 31. 8. Sieffried Weiss
– výstava, 31. 8. Silnice – La Strada.
Není-li uvedeno jinak akce se ko-
nají za divadlem, při nepřízni v di-
vadle. Více na www.divadlojablo-
nec.cz

Foto archiv MMJN
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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 za-
měřením; možno i středoškolské za podmínky
min. tři roky práce v oboru; znalost stavebního
zákona; uživatelská znalost práce s PC (Word,

Excel, internet); dobré komunikační schopnos-
ti pro jednání s právnickými i fyzickými osoba-
mi; odpovědnost, samostatnost, flexibilita; pře-
hled o právních předpisech v oblasti veřejného
stavebního práva, znalost práce s mapovými
podklady a orientaci v místopisu města Jablo-
nec 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 12. července 2021 do 11 hodin.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete
na webových stránkách www.mestojablonec.cz,
Magistrát, Volná místa.

■ Personální inzerce

Letní svozy bioodpadu
V průběhu letních prázdnin se uskuteční
svoz bioodpadu ve dvou termínech – v sobo-
tu 24. července a v sobotu 21. srpna 2021.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
na 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
odkládat odpad vedle kontejnerů. V platnosti
zůstává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma. Další svozy bioodpadu proběh-
nou 11. a 25. září 2021.

Svoz bioodpadu 24. 7. 2021
Panenská × Družstevní 9.00–11.20
Ke Starému buku × Turistická 9.30–12.00
Pod Hájem 10.00–12.40
Zemědělská × Na Stráni 10.30–13.20
Růžová (u kontejnerů) 11.00–13.40
Vrchlického sady 11.40–14.00
Brigádnická × Průběžná 12.20–14.40
Arbesova (otočka autobusu) 13.00–15.00

Svoz bioodpadu 21. 8. 2021
Smetanova × Mánesova 9.00–11.20
Vrkoslavice (u hasičárny) 9.30–12.00
U Zahrádek × Vedlejší 10.00–12.40
Pasířská × Ještědská 10.30–13.20
Trpasličí (u kontejnerů) 11.00–13.40
Pivovarská (u kontejnerů) 11.40–14.00
Lesní (nad přejezdem) 12.20–14.40
Jindřichovská (u parku) 13.00–15.00

(uvedené časy jsou orientační)

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.

Ilustrační foto Jiří Endler

Odpadové hospodářství v Jablonci n. N.
s novými pravidly, poplatky i cíli
Zastupitelstvo statutárního města Jablonec
nad Nisou svým usnesením ze dne 17. 6. 2021
schválilo nové obecně závazné vyhlášky
(OZV) o obecním systému nakládání s od-
pady a o místním poplatku za odkládání
odpadu z nemovité věci. 

Zavádí tak s účinností od 1. 1. 2022 místní po-
platek za odkládání komunálního odpadu z ne-
movité věci, konkrétně zavádí zpoplatňování
podle kapacity odpadových nádob v litrech na
poplatníka a stanovuje sazbu za 1 l kapacity ná-
doby na odpady 0,80 Kč. 

Majitelé nemovitostí a společenství vlastníků
jednotek tak mají před sebou důležité rozhod-
nutí: správně stanovit velikost nádoby a četnost
svozu. Správnou volbou a přístupem ke třídění
lze ušetřit, opačně je třeba počítat s navýšením
plateb. Pro čtyřčlennou domácnost na sídlišti to
může znamenat navýšení o 124 korun měsíčně.

„Sazba 0,80 Kč je výsledkem měsíců jednání
a analýz a vyjadřuje směr, jakým se Jablonec
chce ubírat v odpadovém hospodářství. Ne-
chceme donekonečna dotovat z městského roz-
počtu luxus málo hospodárného nakládání
s komunálním odpadem. Chceme, aby systém
nakládání s odpady v Jablonci byl samofinan-
covatelný a abychom peníze, doteď vydávané
na jeho dotování, mohli spolu s příjmem z divi-
dend od SKS věnovat na investice do nových
technologií na jeho zpracování a komerční vy-
užití. Pokud se na komunální odpad dokážeme
začít dívat jako na využitelné a zpeněžitelné su-
roviny, budeme ho důsledně třídit a zpracová-

vat, umožní nám to sazbu poplatku dokonce ča-
sem snižovat,“ vysvětluje strategii města ná-
městek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil
a pokračuje: „Z celkového množství komunál-
ního odpadu se nám v Jablonci zatím daří vy-
třídit pouhých 37 %, zákon nám do budoucna
uloží vytřídit 70 %. A k tomu potřebujeme ob-
čany vychovávat, finančně motivovat a samo-
zřejmě k tomu i vytvářet podmínky. Na základě
monitoringu budeme navyšovat četnost svozu
tříděného odpadu i počet nádob. Od roku 2022
bude zaváděn tzv. Door-to-door systém indivi-
duálního svozu tříděného odpadu. Tzn., že ma-
jitelé rodinných domů tak budou mít na náklady
města vlastní nádoby na tříděný odpad přímo
u domu. Soustředit se musíme konečně i na bi-
oodpad, který zatím tvoří masivní a netříděnou
část směsného odpadu. Začínáme distribuovat
500 kompostérů, které zdarma dostanou zá-
jemci, kteří si o ně měli od dubna možnost za-
žádat. Na sídlištích rozmístíme i komunitní

kompostéry. Zásadně pak vyřešíme nakládání
a zhodnocení bioodpadu vybudováním zařízení
na jeho zpracování v horizontu 3–4 let. Jsou tu
ale i další složky odpadu, které máme v plánu
řešit rozmístěním většího počtu nádob na kovy,
jedlé oleje, textil. Z dílčích opatření, která bu-
deme zavádět od roku 2022, bych zmínil ještě
zprovoznění Re-Use centra a možnost zapojení
místních firem do systému odpadového hospo-
dářství města.“

Nutnost zavést místní poplatek vyplynula ze
změny legislativy, konkrétně schválení nového
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změna
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Byl tak zrušen stávající způsob placení za od-
pady na základě smluv. Nyní musí dojít k jejich
vypovězení nejpozději k 31. 12. 2021 a do 15.
ledna 2022 k registraci k místnímu poplatku za
odkládání odpadu z nemovité věci. 

Protože změna systému platby za odpady je
administrativně i technicky velmi náročná, týká
se cca 5 500 plátců, přichází město s nabídkou
možnosti registrace k místnímu poplatku již
v letošním roce. Od 1. září bude zřízeno nové
kontaktní místo pro sběr formulářů k ohlášení
plátce poplatku v přízemí budovy radnice na in-
formačním centru (zde bude možné rovněž po-
depsat dohodu o ukončení smlouvy o sběru, od-
vozu a odstranění komunálního odpadu).

Více informací včetně vyhlášky, ceníku a for-
muláře ohlášení budou moci občané najít na
stránkách města v životních situacích – finance
– místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. (vrk)Foto archiv MMJN
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Zápisy proběhly ve specifickém režimu
Vzhledem k aktuální situaci v naší republi-
ce a v souladu s doporučením Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České repub-
liky proběhly i letošní zápisy do ZŠ a MŠ ve
specifickém režimu, a to bez dětí. 

To, co bylo před pár lety nemyslitelné, se stalo
skutečností. Děti i letos byly ochuzeny o slav-
nostní okamžik, kdy se poprvé seznámí se ško-
lou i paní učitelkou. Na dálku tak proběhla ko-
munikace s rodiči, nejčastěji po telefonu, popř.
e-mailem. Informace o zápisech na webu školy
se staly samozřejmostí. 

Do ZŠ přihlášeno 390 prvňáčků
Začátkem dubna se i v tomto roce za mimořád-
ných opatření konal zápis do devíti základních
škol zřizovaných statutárním městem Jablonec
nad Nisou. K 31. květnu 2021 bylo přijato 390
budoucích prvňáčků a 150 dětem byl povolen
odklad povinné školní docházky, což je o polo-
vinu více než při loňském zápisu. Základní
školy počítají s otevřením 17 tříd. „V jablonec-
kých ZŠ se již druhým rokem zápis realizoval
formou elektronického zápisu. I letos museli
ředitelé ZŠ v mnoha případech kontaktovat zá-
konné zástupce, upozorňovat je na nedostatky

v žádostech, vyzývat je k doplnění chybějících
údajů a v případě žádostí o odklad povinné
školní docházky i o doložení povinných příloh,“
říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství.

Do MŠ nově nastoupí 500 dětí
Ve druhém květnovém týdnu proběhly zápisy
do jabloneckých mateřských škol rovněž v na-
prosto odlišné podobě než v minulých letech.
I při nich musela být dodržena přísná hygienic-
ká opatření. Zákonní zástupci i v letošním roce
měli více variant, jak podat žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Naprostá většina
zvolila způsob vhození žádosti s přílohami do
schránky MŠ. Část rodičů využila osobní podá-
ní po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.
Podání prostřednictvím datové schránky, e-mai-
lem nebo poštou využilo minimum rodičů. Do
MŠ bylo k 31. 5. 2021 přijato 500 dětí ze spádové
oblasti Jablonce nad Nisou. „Překvapivé bylo,
že se k zápisu dostavilo více dětí než v loňském
roce, přestože se dětí rodí v posledních letech
téměř stejný počet,“ sdílí Květová.

Pouze ve výjimečných případech bylo možné,
aby některé jablonecké školky mohly přijmout
děti, které nemají trvalé bydliště v Jablonci nad
Nisou. Trvalé bydliště je základním kritériem
přijetí do MŠ. Rodiče nepřijatých dětí (zpra-
vidla mladších tří let) mohou využít služby ně-
které ze soukromých školek, popř. některou
z dětských skupin. „Zde je nutné říci, že pokud
má soukromý subjekt uzavřenu smlouvu
s městem jako registrovaný subjekt, přispívá
město každému jabloneckému dítěti ve věku
2 až 5 let při splnění daných podmínek 1 000 Kč
měsíčně na školné,“ upozorňuje vedoucí oddě-
lení školství.

Rodičům nepřihlášených dětí hrozí pokuta
„Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání po-
vinné. Bohužel mnoho rodičů k předškolní do-
cházce své děti nepřihlásilo a hrozí jim pokuta
za nesplnění zákonné povinnosti,“ upozorňuje
na možné sankce Květová. Stejně tak hrozí i řa-
dě rodičů, kteří nenechali zapsat své šestileté

dítě k povinné školní docházce do ZŠ. Je tedy
i v letošním roce reálný předpoklad, že výše
uvedené počty dětí a žáků se do začátku škol-
ního roku 2021/2022 v našich školách ještě
změní.

Zápis už bude pouze elektronický
Na základě zkušeností s elektronickými zápisy
v základních školách se statutární město roz-
hodlo sjednotit zápisy do základních i mateř-
ských škol formou jednotné platformy. Z tohoto
důvodu budou i mateřské školy mít zápis
v příštím roce už pouze v elektronické podobě.
„Webový portál usnadní průběh zápisu dětí do
mateřských a základních škol a pro zákonné
zástupce bude transparentní, uživatelsky vstříc-
ný pro všechny zúčastněné strany,“ je přesvěd-
čena Zdeňka Květová.

Podrobnější seznámení s novinkou přinesou
podzimní čísla Jabloneckého měsíčníku. Široká
veřejnost na tuto změnu tak bude včas a dosta-
tečně připravena. Elektronická podoba zápisu
však nevyloučí možnost, umožní-li to epidemi-
ologická situace, aby školy nepřipravily pro no-
vě nastupující děti ve dnech zápisu slavnostněj-
ší návštěvu školy. 

(ap, end)

Výzva pro soukromé školky
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje tradiční výzvu na registraci subjektů za
účelem poskytování výchovně-vzdělávacích
služeb pro děti od 2 do 5 let s příspěvkem
města.

Město bude opět podporovat rodiny s malými
dětmi s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou
formou příspěvku na školné ve výši 1 000 Kč/mě-
síc pro dítě ve věku od 2 do 5 let, jehož zákonní
zástupci splní kritéria stanovená statutárním
městem a projeví zájem zabezpečit dítě u sub-
jektu majícího charakter soukromé mateřské
školy.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty uzavřena smlouva o poskyt-
nutí výše uvedeného příspěvku města rodičům
dětí, kteří splní všechna kritéria a kteří budou
využívat pro své děti jejich službu dle podmí-
nek daných smlouvou. 

„Příspěvek rodičům bude subjektu vyplacen
zpětně na základě docházky dítěte zapsaného
v zaregistrovaném soukromém zařízení,“ infor-
muje David Mánek, náměstek primátora.

Podmínky pro registraci soukromých 
subjektů jsou:
• působí na území města Jablonec nad Nisou
• má charakter soukromé školky nebo dětské sku-

piny a nabízí výchovně-vzdělávací služby

• splňuje Základní standardy kvality péče o dě-
ti od 2 do 5 let

• písemně se zaváže spolupracovat s městem
(tj. především respektovat pravidla pro posky-
tování příspěvku rodičům stanovená městem
jako např. vykazování docházky, měsíční vy-
účtování, pravidelná komunikace s odděle-
ním školství, poskytování aktuálních informa-
cí atd.)

• musí souhlasit s tím, že požadovanou úplatu
od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek
města

Subjekt k registraci doloží:
• dokument, ze kterého je patrná možnost po-

skytovat služby dětem od 2 do 5 let (např. živ-
nostenské oprávnění, stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina)

• platný výpis z rejstříku trestů osoby zastupují-
cí subjekt ne starší než 3 měsíce (držitel živ-
nostenského oprávnění, předseda, ředitel)

• vlastní provozní řád
• aktuální ceník služeb

Subjekty, které byly zaregistrované již v mi-
nulých letech, mohou doručit pouze platný vý-
pis z rejstříku trestů, aktuální ceník a čestné
prohlášení deklarující, že nedošlo ke změně
ostatních požadovaných dokumentů.

Písemnou žádost o registraci učiňte prostřed-
nictvím formuláře, který obdržíte na níže uve-
deném kontaktu. 

Uzávěrka registrace je 7. 7. 2021 ve 12.00 hodin.
Písemnou žádost na předepsaném formuláři

spolu s přílohami zasílejte na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Šárka

Bachmannová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jab-
lonec nad Nisou v obálce s označením Soukro-
mé subjekty 2021 nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: 
Šárka Bachmannová, tel. 483 357 322, 
e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz.

(ap, end)

Foto Jiří Endler

Foto Alena Purmová Foto Alena Purmová
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec vyhlásil veřejnou zakázku na dopravce 
Jablonec nad Nisou vyhlašuje zadávací řízení k za-
kázce Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou lin-
kovou dopravou v oblasti Jablonecka na období
2023–2028. 

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili za-
dávací dokumentaci a pověřili primátora, aby zajistil
realizaci zadávacího řízení a výsledek předložil radě
města. Nabídky mohou zájemci podávat do 28. čer-
vence. Kritérii pro hodnocení je cena, podíl ekologic-
ky šetrných vozidel a průměrné stáří vozového parku. 

Předmětem veřejné zakázky je poskytování pře-
pravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem za-
jistit dopravní obslužnost na Jablonecku, v územních
obvodech členů Dopravního sdružení obcí Jablonec-
ka, kterými jsou Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Ja-
nov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Ni-
sou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

„Zakázka byla zkrácená na pět let, od 1. 2. 2023 do
31. 1. 2028 s předpokládaným rozsahem dopravního
výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním
roce dle jízdních řádů, tj. předpokládaný rozsah do-
pravního výkonu 6 850 000 linkových kilometrů za ce-
lou dobu zakázky,“ říká primátor Jiří Čeřovský. 

Hodnota veřejné zakázky je dle předpokladu 475 mil.
korun bez DPH, čili 66 Kč za jeden ujetý linkový kilo-
metr bez DPH. Nabídky mohou zájemci podávat do 28.
července do 9 hodin dopoledne. „Pokud bude nabídka
doručena po této lhůtě, nepovažuje se za podanou
a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží,“ vy-
světluje Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního, s tím,
že nabídky se budou otevírat ve stejný den. 

Očkovací centrum se bude stěhovat do nemocnice
Dvoumilionový příspěvek poskytne statutární měs-
to Jablonec nad Nisou na investice do úprav býva-
lého oddělení ARO Nemocnice Jablonec, p. o. Pře-
stěhovat by se tam mělo z městské sportovní haly
očkovací centrum. Úpravy proběhnou v době let-
ních prázdnin tak, aby nejpozději od 1. září mohlo
začít očkování přímo v areálu nemocnice. 

„Zájem o aplikaci očkovacích vakcín v posledních
týdnech slábne. Důvodem je, že velká část populace je
již proočkovaná, částečně i to, že lidé nyní čekají s re-

gistrací, aby jim aplikace 2. dávky nevyšla na termín
dovolené. Proto není nutné, abychom k očkování vyu-
žívali prostor sportovní haly. Chceme, aby nejpozději
od září opět sloužila sportovcům,“ říká náměstek pro
oblast humanitní David Mánek.

První příspěvky z nově vytvořené rezervy
Jablonečtí radní schválili finanční příspěvky z re-
zervy Covid kultura na prvních pět projektů tří
subjektů v celkové výši 85 tis. korun. V rezervě
městského rozpočtu bylo na kulturní akce v roce
2021 alokováno 700 tis. korun. 

Rezerva Covid kultura vznikla ze zrušeného dotač-
ního programu na podporu kulturních akcí nebo je-
jich cyklu z rozpočtu města v roce 2021. „Finanční
prostředky ze zrušeného programu ve výši 700 tis. Kč
tak byly přesunuté do nově vytvořené rezervy Covid
kultura, ze které je možné žádat o individuální podpo-
ru na akce, které pořadatelé budou moci v následují-
cích týdnech a měsících uskutečnit. V určité míře by
měly být podpořeny všechny akce, které pozvednou
kulturní život v Jablonci a měly požádáno o podporu
v rámci zrušeného dotačního programu,“ připomíná
náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Kratší noční klid pro čtyři noci
Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu
je nově doplněná o kulturní akce na Střelnici
a v areálu Volt, které posunují začátek nočního kli-
du z 22 hodiny na půlnoc. Konec nočního klidu zů-
stává nezměněný, a to 6 hodin. 

Zastupitelé svým rozhodnutím rozšířili OZV o ochra-
ně nočního klidu o dvě výjimky na Střelnici, kdy zač-
ne noční klid platit od půlnoci. Jde o noci, kdy bude
probíhat kulturní program k Oslavám sportu na fotba-
lovém hřišti a přilehlých sportovištích. „Daná lokalita
se pro kulturní akce přímo nabízí, areály obou stadio-
nů jsou odzvučeny tribunami a uzavírají taktéž ze tří
stran přilehlé parkoviště. S ohledem na tuto skuteč-
nost a menší hustotu zástavby v okolí je dopad takové
akce na okolí mírný,“ říká vedoucí oddělení právního
Jiří Kučera. Druhá výjimka byla odsouhlasená v Pi-
vovaru Volt pro pořádání dvou festivalů – Voltáž
a Jedna nula. (jn)

■ Aktuálně
Jak řešit dopravu? 
Jablonec má schválený záměr
budoucího uspořádaní sítě po-
zemních komunikací. Rozložený
je do tří etap. Náměstek pro roz-
voj města Petr Roubíček bude ny-
ní společně s Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
připravovat podklady pro studii
klíčových bodů sítě, aktualizova-
ný dopravní model po otevření
křižovatky Rádelský mlýn včetně
dopadu provozu rychlostní komu-
nikace mezi Lukášovem a Liber-
cem. 

„K tomuto tématu proběhlo už
několik jednání s krajským úřa-
dem i Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR. Jejich výstupem je grafický
návrh etapizace plánovaných změn
v zatřídění silnic, který mění
v rozsahu tří etap stávající silnič-
ní síť I., II. a III. třídy z dílny od-
boru dopravy KÚ LK,“ konstatuje
jablonecký náměstek primátora
pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Návrh znázorňuje postupná
dopravní řešení, která tvoří reálný
základ pro připravovanou budou-
cí změnu kategorizace komuni-
kací na území města, jež v dlou-
hodobějším horizontu umožní
kompletně vyřešit současnou ne-
vyhovující dopravní situaci.

Proto vznikl také přehled mi-
nulých i současných připravova-
ných řešení nevyhovujících do-
pravních úseků v Jablonci včetně
jejich geneze. „Například více jak
10 let se Jablonec zabývá špatnou
dopravní situací v ulici Českoslo-
venské armády, s níž souvisí uli-
ce Belgická a Ladova, které by do
budoucna měly být také silnice-
mi I. třídy. Další problematickou
dopravní lokalitou v Jablonci nad
Nisou je oblast ulic Riegerova,
Palackého, U Přehrady a Chelčic-
kého, kterou by mělo zcela vyřešit
dokončení Severní tangenty. Ta
bude mít zásadní význam v sou-
vislosti s realizací Západního ob-
chvatu,“ připomíná některé pro-
blematické dopravní momenty ve
městě náměstek Roubíček. 

„Západní obchvat propojí silni-
ci I/65 na příjezdu do Jablonce
z ulice Turnovské do budoucí OK
Široká na ulici Tovární až po OK
Želivského. Pak bude možné do-
končit Severní tangentu“ nastiňu-
je možnosti budoucí městské do-
pravy Petr Roubíček. (jn)

Vylezte s námi na komín
Jablonecká energetická ve spolu-
práci s lezeckou arénou Makak
pořádá 6. a 7. srpna rozloučení
s komínem Brandl. „Akce pro ve-
řejnost bude určena malým i vel-
kým. V pátek 6. srpna od 14–18
hodin připravujeme program pro
děti ve spolupráci s libereckou
iQlandií. Zdatní dospělí budou mít
jedinečnou možnost na vlastní
nebezpečí vylézt na komín před
jeho demolicí,“ říká ředitel JE, a. s.,
Boris Pospíšil. Zájemci o výstup
se musí registrovat do konce čer-
vence na e-mailu info@jeas.cz.
Předpokládá se, že komín půjde
k zemi do konce prázdnin. (end)

Titul Památka roku 2020 Libereckého kraje a odměnu 50 000 korun získal secesní dům v Korejské ulici v Jablonci nad Nisou, a to za rekon-
strukci fasád. Ocenění získal mimo jiné i za příkladný přístup společenství vlastníků k celkové péči o historický dům. Foto Jiří Endler
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Proč jste vstoupil do komunální politiky? 
Psal se rok 2013, Česká republika se stále okle-
pávala nejen z velké finanční krize, ale také
z kauz tehdejší vlády ODS, TOP 09 a Lidem,
respektive dříve Věcí Veřejných. Nebyla to je-
nom nejznámější Nagygate, ale také kauzy jako
PromoPro, Pandury, Drobil, Lessy nebo OKSys-
tem. Moje tehdejší přítelkyně, dnes manželka,
navíc pracovala na celkem vysoké pozici v jed-
né vládní agentuře, která podléhala minister-
stvu pod vedením ODS. I její pracovní zážitky
mě přesvědčily o tom, že si naši zemi porcuje
pár papalášů a že je třeba s tím něco dělat. Jisté
náznaky jsem měl i od nás z Jablonce. A pak už
je to takový celkem banální příběh. Nechtěl
jsem veřejné dění jen kritizovat u piva s kama-
rády nebo na Facebooku, tam umí být každý hr-
dinou. Hnutí ANO tehdy ještě začínalo, oslovil
mě jeho program i lidé v Jablonci. Neměl jsem
ambici jít do celostátní politiky, a tak se mým cí-
lem stal mandát zastupitele, který jsem získal ve
volbách v roce 2018. Komunální politika je jiná
než ta celostátní, jako zastupitel máte blíže k lidem
a k tomu, co je skutečně trápí. Tady se odehrá-
vá reálný život. Díky funkci zastupitele a radní-
ho jsem také pochopil, že politika není o barvě
trika, ale o konkrétních lidech a jejich činech.

Čemu se v komunální politice věnujete? 
Od malička jsem dobrovolným hasičem a při
studiu jsem se věnoval bezpečnostním otáz-
kám, proto se i v politice věnuji těmto oblastem.
Dobrovolní hasiči odvádí velice záslužnou prá-
ci. Pomáhají při požárech, ale také u autonehod
nebo při různých katastrofách a výjimečných
situacích, jako je třeba covidová pandemie. Aby
mohli pracovat na 100 %, potřebují mít kvalitní
vybavení a zázemí. Moderní vybavení a podpo-

ra dobrovolných hasičů, včetně jejich spolkové
činnosti a výchovy mládeže, se pro mě staly
prioritou. Věnuji se samozřejmě ale i dalším
oblastem a problémům, které život v našem
městě přináší, od dopravy, kdy mě trápí třeba
přetížená křižovatka u přehrady, přes bezpeč-
nost až po životní prostředí. Byl bych rád, aby se
město rozvíjelo po všech stránkách, vždyť tady
jednou budou žít moje děti a třeba i vnoučata.
Snažím se však neplést do věcí, kterým nerozu-
mím jako laik, natož jako odborník, těch máme
na magistrátu naštěstí dost. 

Máte v Jablonci nějaká oblíbená místa?
Mám a v poslední době jich i hodně přibylo.
Kvůli koronaviru jsme nevyráželi tolik na výle-
ty mimo Jablonec, ale spíš jsme objevovali
okolní přírodu. Pár oblíbených tras mám v Ko-
koníně, rád se ale vracím i na Kynast, do lesů,
kde jsem strávil s partou kamarádů dětství.
A pak je to samozřejmě přehrada. Už bych asi
nespočítal, kolikrát jsem ji obešel a kolik času
strávil s dětmi na hřišti. Navíc, pokud člověk
chce někoho v Jablonci potkat, s velkou prav-
děpodobností se to stane právě u jabloneckého
moře. 

Co plánujete na léto? 
Poslední rok byl velice náročný v práci i doma.
Kvůli covidu jsem se neviděl s širší rodinou ani
s řadou přátel. Chtěl bych to tedy napravit.
Těším se na výlety s dětmi. Ještě nevím, jestli
zůstaneme věrní pouze České republice, kde je
nespočet krásných míst, nebo vyrazíme i ně-
kam za hranice. Vloni jsme si koupili stan, tak-
že kde spát bude vždycky. Zkrátka pojedeme
tam, kam nás srdce zrovna potáhne a co nám
covid dovolí. 

Obáváte se, že přijde na podzim další covi-
dová vlna?
Asi to nelze úplně vyloučit, ale neobávám se.
Jsem totiž očkovaný a moji blízcí také. Res-
pektuji, když se někdo nechce nechat očkovat,
ale jsem přesvědčený, že právě očkování je tou
neúčinnější prevencí a opravdu tou pomyslnou
tečkou za koronavirem. Doufám proto, že se
přes léto nechají očkovat i mladší lidé. Pokud se
podaří společnost dostatečně proočkovat, vysta-
číme si v případě další vlny s mírnými opatře-
ními, neměl by přijít lockdown ani nic podob-
ného. A vlastně se neobávám ještě z jednoho
důvodu. Jestli nám poslední rok něco ukázal,
tak je to ohromné množství lidí, kteří neváhali
vystoupit ze své komfortní zóny a pomáhat
ostatním. Nemyslím tím pouze personál ne-
mocnic, před kterým smekám, ale také záchra-
náře, vojáky, policisty, hasiče, dobrovolné hasiče
a tisíce dobrovolníků, kteří se nějakým způso-
bem zapojili. Mnoho takových lidí se našlo
i v Jablonci. Touto cestou bych jim chtěl oprav-
du poděkovat. 

Jaký je Stanislav Říha? 
To je celkem těžká otázka, to by měli asi posou-
dit jiní. Moje žena by asi řekla, že jsem hrozný
bordelář a občas jsem příliš splachovací. Já to
vidím trochu jinak, ve svém nepořádku mám
vždycky systém a snažím se život brát takový,
jaký je. Neřeším tedy věci, které nemohu ovlivnit,
a nestahuji kalhoty, když je brod ještě daleko.
Politika mě naučila být trpělivějším člověkem.
Nemám ale rád dlouhé proslovy o různých kon-
cepcích a strategiích, vzdušných zámcích, které
jsou na papíře sice krásné, ale v praxi lidem
k ničemu. Miluju svoji rodinu a udělal bych pro
ni všechno na světě. Vážím si svých přátel,
i když se třeba právě kvůli politice někdy ne-
shodneme. Mám rád Jablonec a věřím, že pro
něj mohu ještě hodně udělat. 

Stanislav Říha
Pochopil jsem, že politika není o barvě trika

■ Stanislav Říha 
se narodil v roce 1983 v Jablonci nad
Nisou. Vyrůstal v Jabloneckých Pasekách,
kde dodnes působí jako dobrovolný hasič.
Na základní školu chodil na sídliště Šuma-
va a pak pokračoval studiem na Gymnáziu
Dr. Antona Randy. Absolvoval vyšší odbor-
né studium v oboru prevence kriminality
a v roce 2011 získal titul inženýr v oboru
ekonomika a management na Vysoké ško-
le finanční a správní v Praze. 

Po několika letech v hlavním městě se
vrátil do rodného Jablonce nad Nisou, aby
zde založil rodinu a podnikal. Nyní žije
v Kokoníně a má dvě děti, se kterými tráví
většinu volného času. 

Pracuje jako vodárenský specialista. Od
roku 2018 je jabloneckým zastupitelem
a neuvolněným radním za hnutí ANO.
V říjnových krajských volbách se stal za-
stupitelem Libereckého kraje. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Stanislava Říhy

Foto archiv Stanislava Říhy
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Discgolf v Srnčím dolu slavnostně otevírá
V minulém čísle jsme vás informovali o po-
stupujících přípravách uvedení do provozu
devítijamkového discgolfového hřiště v Srn-
čím dolu. Situace dnes: vše hotovo, slavnost-
ně otevíráme.

David Mánek, náměstek primátora pro oblast
sportu, je duchovním otcem myšlenky spojení
discgolfu a Srnčího dolu: „Všechno přípravy šly
podle plánu a jsem rád, že můžeme potvrdit
slavnostní otevření discgolfového hřiště v Srn-
čáku ještě před prázdninami. Oficiálně otevírá-
me v pátek 25. 6., kdy si hru jako první vy-
zkouší žáci ze ZŠ Pasířská. V neděli 27. 6. se pak
rozjedeme naostro: pod mojí záštitou se zde bu-
de konat první oficiální turnaj o pohár města
Jablonce nad Nisou. Ten odstartuje pravidelné
pořádání turnajů pro širokou veřejnost, ať už
budou součástí České discgolfové ligy nebo
Discgolf shop tour.“

Designerem hřiště v Srnčím dolu je Julius
Jankovič z firmy Discgolfová hřiště: „Vybudo-
vali jsme zde 9 jamek zasazených do členitého

terénu, což jim dává středně těžkou obtížnost.
Průměrná délka jedné jamky je okolo 70 metrů,
většina jamek má par 3, ale objeví se i 4par (par
jamky vyjadřuje ideální počet hodů). Kapacita
hřiště je cca 45 hráčů.“

Hra na discgolfovém hřišti bude zdarma, jako
vybavení stačí známé frisbee, lépe je však hrát
s regulérními disky. Ty budou k dispozici v půj-
čovně zřízené městem v areálu Střelnice. Její

provozní doba bude pondělí až pátek od 8 do 20
hodin. Víkendové výpůjčky budou řešeny systé-
mem v pátek vyzvedneš, v pondělí vrátíš.

Vznik discgolfého hřiště v Jablonci rozprou-
dil i aktivitu členů místní discgolfové komunity.
Ta ještě před otevřením hřiště čítala okolo
50–100 hráčů. Z této základny vznikl už i ofi-
ciální Discgolf Club Jablonec (DGC JBC), jehož
představitelem je Adam Novák: „Klub jsme za-
ložili na popud vzniku nového discgolfového
hřiště, nyní jsme oficiálně zapsaný spolek vede-
ný pod Českou asociací discgolfu. Chceme
v rámci klubovní činnosti přitáhnout k této hře
další hráče, pořádat turnaje, workshopy. Klub
se už nyní podílí na vybudování hřiště a bude-
me dál spolupracovat s městem při jeho údržbě
a úpravách při běžném provozu i při pořádání
turnajů. DGC JBC se chce věnovat i teambuil-
dingovým aktivitám spojeným s discgolfem.
Pokud by si chtěl kdokoliv discgolf vyzkoušet
nebo se dozvědět více o tomto sportu, může nás
kontaktovat emailem dgc.jbc@seznam.cz nebo
na facebooku @DiscgolfClubJablonec.“ (vrk)

Foto Julius Jankovič

Od srpna se bude v noci lovit černá zvěř. 
Nevstupujte do areálu!
Přemnožená černá zvěř je důvodem zákazu
vstupu do honitby v lokalitě Srnčí důl.
Zákaz potrvá od 1. srpna do konce října
vždy v nočních hodinách. Magistrát vyzývá
veřejnost, aby zákaz nepřekračovala, neboť
hrozí újma na zdraví i finanční pokuta.

Po celý srpen, září a říjen bude kvůli přemno-
žení černé zvěře zakázaný vstup do honitby
v lokalitě Srnčí důl, a to vždy od 21 hodin večer
do 6 hodin ráno následujícího dne. Zákaz bude
vyhlášený proto, aby myslivci mohli přemnože-
nou zvěř odlovit. To není v současné době mož-
né, protože se zde lidé neustále pohybují, a to
i v noci. Divočáci tak mohou nekontrolovaně
škodit na městských a ostatních pozemcích.

„Honitba bude označená výstražnými tabule-
mi, na webu města najdete také mapku s vy-
značenými hranicemi území,“ říká Petra Ně-

mečková z magistrátu, která má na starosti
správu lesů, myslivost a rybářství. „Je třeba
striktně zákaz vstupu dodržovat. Za jeho poru-
šení hrozí pokuta až 10 000 Kč.“ 

„V současné době se v lokalitě Srnčí důl dle
odhadu pohybuje cca 30–40 divokých prasat.
Běžný stav je okolo deseti kusů,“ říká Radek

Novotný, myslivecký hospodář honitby Rádlo.
Myslivci také upozorňují, že lidé divočáky láka-
jí ke svým domovům velkým množstvím vyho-
zených potravin, ke kterým mají zvířata jedno-
duchý přístup. 

Co dělat v případě, že zvíře potkáte
„Pokud divoké prase někde v noci potkáte, pak
v klidu odcházejte. Nesnažte se jej nějak plašit
či dělat rámus. To si může bachyně, která si
chrání selata, vyložit jako ohrožení a může
k obraně selat zaútočit. Ohrožení jsou i volně
pobíhající psi, protože jejich přítomnost si do-
spělý kus opět vyhodnotí jako ohrožení a může
na psa zaútočit. Většina takových střetnutí psa
s prasaty končí velmi tragicky, nemluvě o mož-
nosti nákazy psa Aujesztskyho chorobou, na
kterou není lék a pes do 48 hodin umírá,“ kon-
statuje Petra Němečková. (jn) 

K-centrum má v Jablonci význam
K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou má
za sebou první týdny práce v nově otevře-
ném detašovaném pracovišti v jablonecké
Střelecké ulici. Od 3. května, kdy se praco-
viště otevřelo pro klienty z města a okolí,
převažují jen pozitivní zkušenosti. 

„Dlouhodobě jsme vnímali narůstající potřebu
zajistit adiktologické sociální služby přímo
u nás v Jablonci. Několik let jsme pozorovali
zvyšující se počet klientů z Jablonce a okolí,
kteří byli nucení dojíždět do K-centra v Liberci,
kde tvořili až 25 % klientely. Přivítal jsem, že se
nám nakonec podařilo prosadit záměr přiblížit
tyto služby do Jablonce. Je třeba si uvědomit, že
jde především o způsob ochrany společnosti,
protože tím snižujeme v našem regionu počet
lidí se závislostmi a všechny s tím spojené ne-
gativní jevy. Koneckonců i zákon nám ukládá
tyto služby v místě poskytovat,“ vysvětluje vý-
znam zařízení pro Jablonec náměstek primáto-
ra pro sociální oblast David Mánek. 

„Zpočátku jsme čelili obavám místních a je-
jich zkresleným představám, že jsme jakýmsi

útočištěm pro bezdomovce a narkomany a že
naše činnost je převážně zaměřená na výměnu
jehel. To by bylo samozřejmě velké nepochope-
ní reality a cílů naší každodenní práce,“ hodno-
tí první týdny v jabloneckém působišti vedoucí
zdejšího K-centra Jana A. Koudelková a pokra-
čuje: „V celoevropském srovnání patříme k ab-
solutní špičce v prevenci a léčně závislostí, kte-
rou naši klienti mají možnost využívat zdarma.
Často tak pro ně znamenáme poslední šanci.
Odhaduji, že minimálně dvě třetiny z nich vy-
hlíží jako spořádaní lidé, kteří studují, chodí do
práce a svoji závislost, ať už je v jakékoli fázi,
chtějí aktivně řešit. Nezřídka přicházejí na kon-
zultace i se svými blízkými a z mnoha důvodů
nestojí o pozornost okolí.“

Podle Koudelkové se K-centrum stará i o kli-
enty přicházející ze squatů nebo o ty s proble-
matičtějším jednáním. „I ti k nám přicházejí cí-
leně a bez úmyslu dělat problémy. Pro ně má-
me v K-centru vyhrazené jiné prostory i časy
návštěv. Společně s městskou policií monitoru-
jeme vstup do zařízení, pod kamerou jsou
i vnitřní služební prostory, 2x denně kontrolu-

jeme pořádek v bezprostředním okolí. Velmi
nám záleží na tom, jak nás naši sousedé vní-
mají,“ připomíná vedoucí K-centra s tím, že
o přínosu své práce i běžné veřejnosti se pře-
svědčili například při jabloneckém veřejném
testování na infekční nemoci z vlastní sanitky:
„K našemu překvapení až dvě třetiny lidí, kteří
projevili zájem o anonymní test na HIV, syfilis
nebo hepatitis, nebyli naši klienti, ale tzv. nor-
mální lidé,” dodává Koudelková.

Jablonecké K-centrum je nízkoprahové sociál-
ní zařízení. Zdarma a anonymně poskytuje am-
bulantní širokospektrou adiktologickou službu
klientům starším 15 let ohrožených závislostí
na užívání návykových látek (včetně alkoholu),
patologickým hráčům, ale i jejich rodinným
příslušníkům a blízkým osobám. Je držitelem
platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Jeho tým tvoří lidé s náročným psychoterapeu-
tickým výcvikem. Otevřené je v pondělí, středu
a pátek od 9 do 16.30 hodin, celý týden běží sou-
běžně terénní program. Více na www.mostkna-
deji.eu/liberecky-kraj/k-centrum-liberec/ (vrk)

Ilustrační foto
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Dobré ráno, ještě lepší den!
Bez slavnostního vyhlášení byly vyhodnoce-
ny nejlepší snímky 13. ročníku amatérské fo-
tosoutěže Městské knihovny v Jablonci nad
Nisou. Letošní téma bylo Dobré ráno, ještě
lepší den! Do knihovny přišlo 57 fotografií
z několika míst České republiky.

Soutěž nebyla omezena věkovou hranicí. „Měli
jsme dvě kategorie, a to do 16 let a nad 16 let,“
vysvětluje Dana Foltýnová, hlavní pořadatelka
soutěže. 

Došlé snímky byly následně zveřejněny na
webu. „Zde mohla veřejnost hlasovat pro nej-
lepší fotky v obou kategoriích v Ceně čtenářů.
V kategorii do 16 let byla vybrána fotografie au-
torky Kateřiny Linhartové z Pěnčína s názvem
Ráno nejvíc berou. V kategorii nad 16 let hlaso-
vali návštěvníci našeho webu nejvíce pro fotku
jabloneckého Františka Lukeše,“ zmiňuje jmé-
na nejlepších fotografů Foltýnová.

O nejlepších autorech v hlavní soutěži rozho-
dovala porota ve složení Dana Foltýnová, Jiří

Endler a Martin Kubišta. Ta hodnotila celkem
57 fotografií, 18 v kategorii do šestnácti let a 39
nad šestnáct let. Celkem snímky zaslalo 22 au-
torů, každý mohl přihlásit maximálně tři své
snímky. „Nejprve jsme z anonymních snímků
vybrali své favority a poté po společné dohodě
došli k nejlepším třem snímkům,“ říká Martin
Kubišta, jeden z porotců. 

V kategorii do 16 let porota vybrala fotku
Kateřiny Linhartové z Pěnčína – Pozdrav slunci.
V kategorii nad 16 let se porotcům nejvíce líbil
snímek Miloslava Janovského z Benešova.

„Výherci byli písemně informováni o předání
cen a diplomů. Osobně si je budou moci vy-
zvednout do 25. června. Bohužel pandemická
situace nám nedovolila udělat slavnostní vyhlá-
šení tak, jako tomu bylo v minulých letech,“ vy-
světluje Foltýnová.

Výstava 19 nejhezčích fotografií proběhne
v měsících červenec až září. Instalována bude
v prostoru schodiště knihovny. 

(end)

Výsledky 13. ročníku fotografické soutěže

Dobré ráno, ještě lepší den!

Cena čtenářů
V kategorii do 16 let zvítězila fotografie číslo 18,
Ráno nejvíc berou, autorem je Kateřina Lin-
hartová z Pěnčína.
V kategorii nad 16 let zvítězila fotografie číslo
12, autor František Lukeš z Jablonce n. N.

Hlavní soutěž

Kategorie do 16 let
1. Kateřina Linhartová (Pěnčín) – Pozdrav slunci
2. Kateřina Jiroušová (Jablonec n. N.)
3. Eliška Šenkýřová (Jablonec n. N.)

Kategorie nad 16 let
1. Miloslav Janovský (Benešov)
2. František Lukeš (Jablonec n. N.)
3. Zdeněk Baudyš (Rychnov u Jbc)

Vítězka kategorie do 16 let Kateřina Linhartová František Lukeš druhé místo kategorie nad 16 letVítěz kategorie nad 16 let Miloslav Janovský

Mistrovství světa v orientačním běhu 
V úterý 6. července zavítá do Smržovky nej-
prestižnější orienťácká akce roku. Největší
světové hvězdy, včetně těch českých, absolvu-
jí na svazích Jizerských hor nejprve kvalifi-
kaci a v odpoledních hodinách se pak utka-
jí o medaile na krátké trati.

Mistrovství světa je nejvýznamnější akcí v orien-
tačním běhu a statutární město Jablonec nad
Nisou je jeho partnerem. MS se na našem úze-
mí uskuteční teprve počtvrté v historii. Po úvod-
ním sprintu v Terezíně a sprintových štafetách
v Doksech se kolotoč závodů přesune právě do
jizerskohorských lesů nad Smržovkou. Mist-
rovství světa potom vyvrcholí dvěma závody na
Kokořínsku.

Dva závody ve Smržovce
Závody na krátké trati jsou čistě lesním závo-
dem. Vyznačují se vysokou technickou nároč-
ností – závodníci musí rychle v mapě číst drob-
né detaily a reagovat na změny terénu, mění se
i tempo závodu – krátké postupy mezi kontro-
lami střídají delší, ale závodníci nesmí ztratit
kontakt s mapou. Tratě na svazích Jizerských
hor budou však představovat i náročnou zkouš-
ku fyzické připravenost. „Každopádně budou
potřeba silné nohy, jak kvůli převýšení, tak
kvůli všudypřítomnému vysokému borůvčí,“
říká stavitel tratí Martin Janata. To potvrzuje
i jeho kolega Michal Horáček: „Tratě budou ná-
ročné, drsné a pestré,“ říká.

Finálové závody měří 4,6 km pro ženy a 5,4
km pro muže a vítězové by je měli absolvovat
v čase kolem 36 minut. Největší favority na zla-
té medaile najdeme mezi reprezentanty Švýcar-
ska, Švédska a Norska. Zdatnými soupeři jim

budou určitě i čeští závodníci, kteří v domácím
prostředí touží získat světovou medaili, jež jim
i přes úspěchy v závodech světového poháru
chybí.

Kvalifikace sprintu bude startovat v 9 hodin,
odpoledne vše vyvrcholí finálovým závodem.
O medaile nejprve poběží muži, jejichž závod
odstartuje v 16 hodin. Následovat je budou že-
ny, jejichž finále začíná před půl šestou. Nové
mistry světa bychom měli znát po osmé hodině
večerní.

Jak závody sledovat?
„Rádi bychom vstup do arény umožnili všem
fanouškům a zájemcům o orientační běh a vy-
tvořili tak atmosféru hodnou mistrovství světa.
Budeme se však řídit aktuálními epidemickými
opatřeními,“ říká ředitel závodů Jan Picek.

Pořadatelé budou o podmínkách vstupu do
arény informovat na webových stránkách MS
www.woc2021.cz po 15. červnu, tedy po uzá-
věrce vydání Jabloneckého měsíčníku. 

Finálové závody bude možné sledovat v pří-
mém přenosu na ČT Sport po dojezdu Tour de
France. Plánovaný začátek přenosu je v 18 ho-
din.

Organizační informace
Aréna s cílem závodu se bude nacházet na lou-
ce, na žluté turistické značce nad Záhořím
směrem na Bukovou. Ve dnech 5. a 6. července
bude silnice ze Smržovky-Záhoří průjezdná
pouze směrem na Jiřetín pod Bukovou – zde
bude možné jet pouze směrem dolů na
Albrechtice v Jizerských horách. Parkoviště pro
diváky bude ve Smržovce a také v blízkosti ski
areálu Tanvaldský Špičák, od kterého bude jez-
dit kyvadlová doprava k aréně závodů. 

Bližší informace můžete sledovat na webo-
vých stránkách www.woc2021.cz.

(tv, end)

Foto Petr Kadeřávek
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Kdy začal váš zápal pro skauting?
Řekl bych, že od klukovských let, a to ještě v Praze.
Bylo to na konci druhé světové války. I když jsem byl
malý, vybavuje se mi mnoho obrazů z té doby, jako
barikády, osvobození, Vlasovci na koních, bombardo-
vání Prahy… Jako děti jsme vše vnímaly jinak, a i ve
složité době jsme si dokázaly hrát. Sice jsme bydleli
blízko „zakrytého“ Botiče, často se chodilo k nedale-
ké Vltavě a na Vyšehrad. Nejraději však k řece, k vo-
rařské Výtoni, blízké náplavce u železničního vyše-
hradského mostu, kde bylo tolik zajímavého.

Do skauta jste se tedy zapojil až v Jablonci?
Chtěl jsem. Přitahoval mě vodní skaut, líbila se mi
uniforma a pamatuji si, jak jsme šli s tátou v roce 1948
na přehradu za vodními skauty s tím, že bych se k nim
rád přidal. Bohužel tehdejší kapitán Tiki Tachecí mě
zklamal, neboť do oddílu brali pouze děti starší 11 let.
Tatínkovi doporučil, abychom šli na druhou stranu,
kde byl tzv. Hitlák – barák klubovny pozemních skau-
tů, kde působil Franta Talacko. Jenže mně se tam ne-
líbilo a do skauta jsem nevstoupil. Založili jsme si
vlastní družinu Kamzíků. Byl jsem v ní já, můj bratr
Pavel, Milan Hurdálek, bratři Hanušové, Juraj Ha-
marik a vedl nás námi uznávaný a stejně starý Pavel
Pintrů. Naše časopisy byly Junák a Vpřed s příběhy
Rychlých šípů a kluků ve skautských oddílech.

Kde Kamzíci sídlili?
Nejprve jsme měli klubovnu u Hurdálků a po dvou le-
tech u Hanušů. Měli jsme i vlastní pokřik. „Raka taka
uvaji, Kamzíci se nedají, není lepších skautíků, nad
družinu Kamzíků.“ Chodili jsme na Novoveské koupa-
liště, kde jsme dělali vory. Také jsme jezdili na tábory.
Ten první byl na Máchově jezeře. Bylo nás šest, táta ja-
ko „nenápadný“ dozor a první plavidlo bylo z gumy od

traktoru. Později Pavel Pintrů někde objevil starou
loďku – maňáska. Za konečně lepší výsledky v učiliš-
ti jsem od rodičů dostal novou kánoi – žebrovku.
Jezdili jsme na vodu a žili podle skautských zásad.
Vodní skauti byli v roce 1948 sice zakázáni, ale parta
vodních skautů se udržela až do roku 1954. Naše par-
ta Kamzíků se rozrůstala s podobně smýšlejícími klu-
ky až do vojny. Jezdili jsme na vodu a trampovat. V té
době pánové Talacko a Janáček založili jachtařský od-
díl. Vstoupili jsme do něj, stavěli jsme plachetnice, jez-
dili na závody, a to až do roku 1968, kdy začala obno-
va skauta, tzv. Junák. 

Co se dělo poté?
Chodili jsme do Junáka a s bratrem ještě na rádcov-
ské kurzy, abychom byli proškoleni na vedoucí dru-
žin. Postupem času jsme od pozemního skautingu do-
šli k vodním skautům a navázali na jejich tradici.
Nedovolili nám obnovit II. oddíl vodních skautů a by-
li jsme vedeni jako IV. oddíl. Konečně jsme byli ofi-
ciální vodácký oddíl, měli své členy a mohli se věno-
vat tomu, co nás baví. 

Normalizace vás nezastavila?
Ne. Byl jsem sice s několika dalšími skauty za svůj
postoj v roce 1971 vyhozen z učiliště, ale získal jsem
místo v technických službách, kde mě tehdejší ředitel
Krejčík pustil na tábor i přesto, že jsem byl v práci pár
dnů. Mohli jsme tak plánovaný letní tábor uskutečnit
a dál se věnovat vodáctví. Na doporučení pánů
Talacka a Kratochvíla (Gigy) u pana Vitmajera jsme
se přidali k TJ Delfín, kde jsme založili turistický vo-
dácký oddíl. Vyčlenili nám místnost, ze které jsme si
udělali klubovnu. Později jsme dostali starý autobus
Karosa, ten jsme si upravili a jezdili s ním na vodu. Po
revoluci se skaut obnovil a vše začalo nanovo. Opět
jsem vedl IV. oddíl vodních skautů a manželé Pokorní
založili oddíl vodních skautek Fram. S novou dobou
přišly nové možnosti, masivní zájem dětí. Měli jsme
tři oddíly dětí ve věku od 6 let. Můj oddíl převzal
Michal Pokorný, já se věnoval Vlčatům a postupně
přešel k oldskautům, se kterými stále jezdíme na vo-
du. Nyní plánujeme plavbu z Nymburka do Poděbrad.
Kromě toho pátrám po starých kronikách, snažím se
zmapovat historii jabloneckého skautu od počátku do
současné doby.

Co vám skauting v životě dal?
Slušnost, ohleduplnost, mnoho krásných zážitků
a dobrodružství. Jsou lidi, kteří nadávají, že vše v mi-
nulosti bylo špatně, ale s tím já nesouhlasím. Kdo
chtěl, měl hezký i čestný život. Někdy musel mnohé
skousnout, ale mohl žít, aniž musel ohýbat hřbet.
Jezdili jsme do přírody, na vodu a žili v souladu s pří-
rodou. V tom duchu jsme vychovávali nejen své děti,
ale i členy vodních skautů. Celý život si říkám, že nej-
důležitější je nadšení a snaha v každé době žít na-
plno.

Jiří Endler

Antonín Wiener
Nejdůležitější je v každé době žít naplno 

■ Osobnost Jablonecka

Antonín Wiener je rodák z Vyšehradu, jenž v srpnu oslaví 80. narozeniny. Jeho tatínek byl
jako policista po pražské revoluci převelen do pohraničí, do Jablonce, kde Antonín prožil
celý svůj život. Vychodil zde měšťanku, po nezdaru v 1. ročníku VHŠ v Jablonci se v sousedních
Semilech vyučil na elektrikářem. Pracoval v Rozvodných závodech Liberec na služebně
v Jablonci. Po vojně vystudoval Průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze. Pracoval ve
Výzkumném ústavu skla a bižuterie, byl mistr odborného výcviku v učilišti Liaz a vedoucí
veřejného osvětlení v Technických službách Jablonec. Je jedním z mohykánů skautského
dění v Jablonci a exkrajský kapitán vodních skautů, který se snaží nalézt a zpracovat
kroniku od vzniku jabloneckého skautingu v roce 1911 do současnosti.

■ Z knihovny
Petr David a Vladimír Soukup: 
Český ráj známý i neznámý
Nikde jinde nenajdete na tak rela-
tivně malém prostoru tolik krásy.
Není divu, že se pro tento kout na-
ší vlasti ujal název Český ráj.
Autoři nás lákají do světa pískov-
cových skal, voňavých lesů, ro-
mantických hradů a zřícenin či
roubených chalup. Kniha je dob-
rým zdrojem inspirací na výlety
pro celou rodinu. 

Letní provoz knihovny 2021
Hlavní budova: v období od 5. 7.
do 27. 8. je otevřeno v úterý a ve
čtvrtek (kromě 6. července):
půjčovna pro dospělé 9.00–18.00
studovna, čítárna 8.00–18.00
multimediální oddělení 8.00–18.00
oddělení pro děti a mládež

9.00–12.00 a 12.30–17.00
Pobočky:
Janovská do 27. 7., pak od 31. 8.
Kokonín do 28. 7., pak od 1. 9.
Mšeno do 29. 6., pak od 31. 8.
Šumava do 24. 6., pak od 2. 9.

FOTOSOUTĚŽ 2021
DOBRÉ RÁNO, JEŠTĚ LEPŠÍ
DEN!
Výstava devatenácti nejlepších pra-
cí účastníků 13. ročníku fotosoutě-
že na schodech staré radnice.

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.

CESTUJEME S KNIHOVNOU
Cestujte s námi virtuálně! Každých
14 dní představíme v oddělení pro
dospělé čtenáře jednu zemi a její
zajímavosti. Těšit se můžete na ty-
to země:
1.–16. července: Francie
19.–30. července: Itálie
2.–13. srpna: Španělsko
16.–31. srpna: Řecko

V oddělení pro děti bude po celou
dobu prázdnin připraven test
o světových jazycích a každých 14
dní pracovní list věnovaný jedno-
mu světadílu. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2021 vyhla-
šujeme nové téma virtuální univer-
zity třetího věku: LEONARDO DA
VINCI. Studia u nás se může zú-
častnit každá osoba se statutem
důchodce (i invalidního). První ho-
dina proběhne v úterý 5. října 2021
od 14 hodin. Bližší informace na:
https://e-senior.czu.cz

Foto Jiří Endler
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■ Ohlédnutí
Radost z hraní nastala 
okamžitě
Udělat někomu radost nestojí vů-
bec nic, chce to jen nápad, trochu
času a energie. To vše měli dobro-
volní muzikanti ve druhé půlce
května, když popadli kytary a udě-
lali si několik zastávek nejen
v Jablonci nad Nisou. Dlouhá doba
zavedených přísných pravidel, do-
ba omezených aktivit, měla velký
dopad na nás všechny, na naši
psychiku i sociální kontakty.

Pravidla se rozvolňují postupně
a v některých oblastech velmi opa-
trně. Jednou konkrétní oblastí byly
i seniorské organizované volnoča-
sové aktivity. Připravit hudební
program a dodržet veškerá naříze-
ní bylo vlastně velmi jednoduché.
Hudebníci nehráli pro posluchače
v žádném seniorském klubu či
společenské místnosti, ale venku,
na čerstvém vzduchu. Diváci si zá-
žitek mohli užívat z okna či balko-
nu svého bytu, nebo být v zahradě
v dostatečných rozestupech. Muzi-
kanti se už v podobné sestavě a se
stejnou myšlenkou potkali loni na
jaře a v čase adventu. Žádné velké
zkoušení nebylo potřeba, stačilo
jen přijet a seniorům zpříjemnit
májové dny. Partu tvořila ředitelka
Českého červeného kříže v Jab-
lonci nad Nisou Katka Havlová
s dcerou, kazatel Církve adventistů
sedmého dne a sbormistr Izeríny
Roman Hampacher se synem a ře-
ditelka jablonecké Naděje Milena
Havrdová. Tým doprovázel zástup-
ce Centra sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou, který pomohl ak-
ci zorganizovat, zájemce pozvat
a zprovoznit kompletní techniku.
První trasa vedla k domům zvlášt-
ního určení v Jablonci v ulicích
Palackého a Novoveská. 

Druhá cesta byla naplánovaná
nejen do městských, ale i kraj-
ských zařízení. Začínalo se v ulici
Boženy Němcové, pokračovalo do
Domova důchodců v Jabloneckých
Pasekách a zajelo i do Domu
U Spasitele ve Frýdlantu. Vybrané
písničky byly natolik známé, že si
mohl zazpívat skutečně každý.
Radost z hraní i ze setkání se pak
přenášela nejen na seniory, ale
i na pečující personál a náhodné
kolemjdoucí. (vn)

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

Kluby seniorů se chystají obnovit
svoji činnost, i když v omezeném
režimu. Předpokládá se, že díky
očkování by se zájemci o aktivity
mohli zapojit bez větších omezení.
Aby byla dodržena povolená kapa-
cita a každý dostal potřebné infor-
mace o aktuálních nařízeních
včas, bude nutné se na letní pro-
gram předem přihlásit. 

Provoz spolkového domu
S ohledem na příznivý vývoj epi-
demiologické situace kolem koro-
naviru byl znovu otevřen spolkový
dům. Stalo se tak po dlouhých sed-

mi měsících. Provozní doba je od
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin
a při vstupu do budovy je nutné
dodržovat veškerá opatření, přede-
vším pravidlo 3R, to znamená ruce

a jejich dezinfekce, nasazený re-
spirátor nebo roušku a rozestupy.
Spolkový dům opět nabízí krátko-
dobé pronájmy, za dodržování
platných nařízení a hygienických
zásad odpovídají nájemci. S ohle-
dem na další příznivý vývoj bude
možné obnovit spolkovou a klubo-
vou činnost a nabídnout prostory
pro scházení se. Maximální priori-
tou však zůstává dodržování všech
pravidel a bezpečí všech zúčastně-
ných. (jp)

Upravené cestičky
v Novoveské
Za objektem domu v Novoveské
ulici č. 5, kde se kromě bytů pro
seniory nachází také klub seniorů
a odlehčovací služba, je krásná
a rozlehlá zahrada. Od loňského
roku město Jablonec nad Nisou
prostřednictvím technického od-
boru a technických služeb opravi-
lo zahradní cestičky. Investice při-
šla na 670 tisíc korun. Místo je teď
bezpečné pro krátké letní procház-
ky. Na zahradu zvou své návštěvy
obyvatelé domu a příjemné letní
dny tu tráví také klienti odlehčova-
cí služby. 

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Letní 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

14. 7. /středa/ 10.45 hodin
Kokonínský park a cukrárna 
Flora, odjezd z AN bus 101.

28. 7. /středa/ 10.25 hodin
Urbanova křížová cesta ve Smr-
žovce, odjezd z AN stan. č. 12.

11. 8. /středa/ 10.30 hodin
Park na Žižkově vrchu odjezd
z AN bus 107.

25. 8. /středa/ 9.50 hodin
Chrastavský výlet, prohlídka Führi-
chova domu, kostela sv. Vavřince
a posezení na faře odjezd z AN
stan. č. 7.

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

Hraní pro radost, foto CSS

Hraní pro radost, foto CSS

Zahrada u DZU Novoveská, foto CSS
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OV Noveská
Náš osadní výbor řešil v uplynulém období dvě
zajímavá témata. Prvním tématem byla účast
na květnovém jednání v lokalitě Knoflíková,
kde se setkali občané s technickým náměstkem
města Petrem Roubíčkem. Jednalo se o proble-
matiku nového záměru majitelů pneuservisu
Hnídek a Autosalonu Astra odkoupit převážnou
část p.p.č.1808/3 a vybudovat zde přístavbu ob-
jektů pneuservisu a autosalonu. K tomuto zá-
měru byla majiteli zpracována výkresová stu-
die. Parcela 1808/3 je ve vlastnictví statutárního
města Jablonec nad Nisou se zapsaným způso-
bem využití sportoviště a rekreační plocha.
Jednání se zúčastnil kromě náměstka Roubíčka
také Jan Štol, který diskuzi moderoval, a Martin
Oklamčák z oddělení interního auditu. K jedná-
ní byl přizván předseda OV Novoveská Miloš

Zahradník. V průběhu diskuze občané bydlící
v uvedené lokalitě vyjadřovali nesouhlas s pro-
dejem parcely a využitím k přístavbě výrobních
objektů a požadovali zachování stávajícího vy-
užití pozemku jako sportoviště a rekreační plo-
chy. 

Petr Roubíček zdůraznil, že územní plán
umožnuje kategorizací SM 2 širší možnosti vy-
užití včetně zastavění nerušící výrobní činnosti.
Miloš Zahradník za OV Novoveská shrnul v mi-
nulosti uskutečněná jednání zastupitelstva
města a zdůraznil platnost usnesení zastupitel-
stva č. ZM 11/2018 z 18. 1. 2018, kde město ne-
schválilo prodej této parcely s tím, že má zájem
ponechat si parcelu č.1808/3 ve svém vlastnic-
tví. Dle usnesení byla provedena anketa mezi
občany, kteří v této lokalitě bydlí, a ve výsledku
bylo 58 hlasů pro sportoviště a zeleň, 49 hlasů
pro veřejné parkování a 0 hlasů pro zastavění

výrobou nebo bydlením. Na základě ankety by-
lo v minulém volebním období uloženo tehdej-
šímu technickému náměstku Lukáši Pletichovi
nechat zpracovat studii využití území a tuto ná-
sledně primátorem s občany projednat. Tyto
body nebyly dokončeny a setkání z 19. 5. 2021
na ně navazuje.

Druhým tématem agendy OV Novoveská bylo
dokončení příprav podkladů pro akci naučné
stezky, která by vedla od dominanty secesního
kostela Povýšení svatého Kříže po vybraných
secesních domech v okolí. OV zajistil fotogra-
fický materiál, mapku naučné stezky a překla-
dy textů v angličtině, němčině a francouzštině.
OV by chtěl tuto akci dokončit v září k příleži-
tosti výročí 150 roků od narození architekta
Josefa Zascheho. 

Miloš Zahradník, 
předseda OV Novoveská

■ Osadní výbory

Pomoc (nejen) pro seniory
Doba pandemie změnila životy nám všem.
Osobám se sníženou kvalitou sluchu a nesly-
šícím však mimo omezení, která zažíváme
všichni, přináší překážky, jež si slyšící veřej-
nost neumí ani představit. Pro osoby se slu-
chovým postižením a seniory, kteří ztrácí
sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikova-
ly i běžné každodenní situace, např. komu-
nikace v obchodech, na úřadech i v nemoc-
nicích.

Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou
překážkou. „Tlumí hlasový projev, možnost
sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak
lehce dojít ke komunikačnímu šumu a násled-
nému nepochopení situace,“ vysvětluje kompli-
kace Petra Bobková, vedoucí konzultantka kraj-
ské pobočky Tichý svět v Liberci.

Sluchová vada může být vrozená, může se
objevit náhle nebo se rozvíjet pozvolna. Situace,
kdy člověk ztrácí sluch, je psychicky velmi ná-

ročná. Člověku se dosavadní život změní a při-
způsobit se novému životnímu stylu je často
obtížné. Většina lidí ani netuší, jaké jsou mož-
nosti a na co mají nárok. O to důležitější je vědět,
že je zde možnost obrátit se na poskytovatele
sociálních služeb, kteří mohou každému v této
situaci pomoci se orientovat a najít nejvhodněj-
ší možnosti a řešení ke zkvalitnění života.

„V rámci sociálních služeb Tichého světa na-
bízíme podporu osobám se sluchovým postiže-
ním při vyřizování různých žádostí o příspěvky,
např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim
pomoc při návštěvě úřadů a nemocnic či pod-
poru při řešení životních událostí. Pomáháme
nejen seniorům, kteří mají problémy se slu-
chem, např. při pořizování sluchadel, světelné
signalizace, zesilovače TV a jiných pomůcek
přispívajících ke zkvalitnění jejich života. Naše
konzultantky i tlumočnice znakového jazyka
mohou za klienty přijet kamkoliv v Libereckém
kraji či se s nimi spojit online,“ upozorňuje
Bobková.

Všechny služby jsou zdarma. V případě záj-
mu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte kon-
taktovat Petru Bobkovou, vedoucí konzultantku
pobočky pro Liberecký kraj, a to na e-mailu
petra.bobkova@tichysvet.cz nebo telefonicky
na 720 991 977. 

(end, pb)

Ilustrační foto

Bohaté prázdniny v jabloneckém muzeu
Pro letošní prázdninové návštěvníky při-
pravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou mimořádně pestrý program. Těšit
se můžete na Skleněné pátky, prázdninový
ateliér nebo návštěvu Kristiánova.

Skleněné pátky nabídnou každý druhý pátek
ukázky tradiční výroby skla a bižuterie, z nichž
některé patří mezi ohrožená řemesla. V červen-
ci bude probíhat dílna s výrobou skleněných
květin s Marcelou Růžičkovou (9. 7.) a vinutých
perel s Ivanou Lejskovou (23. 7.). V srpnu pak
bude možnost pískování vlastních motivů na
sklenice s Danielou Divišovou (6. 8.) a celý cyk-
lus zakončí Sklářská dílna V Záhoří, která před-

vede výrobu tažených skleněných figurek
(20. 8.). Vstup na ukázky bude zdarma.

„Neměli byste si nechat ujít ani prohlídku ak-
tuálních výstavy Reflexe v atraktivních prosto-
rách přístavby nebo designových novinek
z muzejních sbírek z let 2010–2020 na výstavě
Designová 10°. Obě ještě spadají do Mezi-
národního trienále skla a bižuterie, které bude
začátkem září slavnostně zakončeno,“ pozvala
ředitelka muzea Milada Valečková. Na luxusní
bižuterii na světových výstavách let 1948–1989
se zaměřila výstava Kaleidoskop vkusu. Celá
řada novinek, včetně komorních „výstav ve vý-
stavě“, je připravena také ve stálých expozicích.

Muzeum je rovněž spolupořadatelem prodej-
ní výstavy Křehká krása, pro kterou připravilo
prezentaci nominace ruční výroby skla do Re-
prezentativního seznamu nemateriálního kul-
turního dědictví lidstva UNESCO včetně „ži-
vých“ ukázek mistrovství regionálních sklářů.
Ve stálých expozicích budou rozmístěny mode-
ly ambasadorky výstavy Beáty Rajské z mu-
zejních sbírek.

Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného
vstupného navštívit i prázdninový ateliér s tvůr-
čími dílnami určenými především pro rodiny
s dětmi. Mohou si tu i zasoutěžit ve cvrnkání ku-
liček a získat skleněnou kuličku na památku. 

Celé léto je denně otevřena tzv. Liščí bouda
na Kristiánově v Jizerských horách, kde najde-

te stálou expozici Sklářská osada Kristiánov, ro-
dinný program s čarodějem Tamannem a Li-
šákem i jistě vítané občerstvení. Také tady bu-
de ve vybraných víkendech možné si vyzkoušet
třeba výrobu zvířátek z korálků a měkkých
drátků, krasohledu, závěsné mozaiky a zdobe-
ných svícnů. Dílny proběhnou ve dnech 3. 7.,
17.–18. 7., 31. 7. a 21. 8. a jsou zdarma. 

„V rámci Dnů lidové architektury Liberecké-
ho kraje, 17. a 18. července, bude předvádět
Sklář Karel, tedy Karel Sobotka, výrobu fouka-
ných figurek a vystoupí trampská a country
skupina Alabama,“ uvedla pořadatelka akce
Marie Víšková. 

Více na www.msb-jablonec.cz. (end, mv)

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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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/

Firma RIA Reality, a. s., (RIA), bývalý sponzor
ODS a ČSSD, si přišla na miliony bez výběro-
vého řízení. Šlo o administrativní práci při pro-
deji městských bytů předem známým kupují-
cím. Město dostalo čtvrtmilionovou pokutu od
antimonopolního úřadu za nevypsání soutěže
v éře primátora Beitla a náměstka Veleho, ale
škodu po nikom nevymáhalo. Současné vedení
města nechalo věc promlčet a až poté na
dubnovém jednání zastupitelstva koalice od-
hlasovala, že hledat viníka by bylo příliš drahé
a obtížné, takže za to nakonec nikdo nebude
zodpovědný.

Město s firmou RIA v r. 2000 uzavřelo smlou-
vu, ve které se RIA zavázala pomáhat převádět
městské objekty na soukromé vlastníky. Již sa-
motný obsah smlouvy byl absurdní, neboť
o privatizaci dotčených objektů vždy muselo
napřed rozhodnout zastupitelstvo, takže o rea-
litní činnost v pravém slova smyslu nešlo.

Navíc sepsání kupní smlouvy a podání návrhu
na vklad do katastru by mohl vyhotovit právně
fundovaný zaměstnanec města.

Uzavřením dodatku v r. 2013 došlo k vý-
znamnému nárůstu částky fakturované RIA za
r. 2014. Návrh na schválení tehdejší radě před-
ložil Ing. Miloš Vele, který sám býval jednate-
lem realitní kanceláře Jabloinvest, takže si mu-
sel být vědom krajní nevýhodnosti. V současné
radě a zastupitelstvu figurují pánové Vele,
Tulpa, Vobořil a Roubíček, kteří kritický doda-
tek ke smlouvě schválili. Při hlasování o tom, že
se náhrada škody nebude vymáhat, přitom ani
nenahlásili střet zájmů.

Jako důsledek město firmě RIA vyplatilo cca
8 mil. Kč, přitom v případě neuzavření dodatku
by byla odměna o 6 mil. Kč nižší. Vyplácela by
se „pouze“ provize za prodej ve výši 2 mil. Kč,
která by i tak byla přemrštěná, protože celou
službu mohli zajistit pracovníci města. Částka

8 mil. sice odpovídala převodu velkého množ-
ství bytů, ale ty byly převáděny v rámci jednot-
livých družstev, takže se jednalo o čtyři jedno-
duché právní úkony.

O kauzu se zajímalo tehdy ještě opoziční
hnutí ANO, které na ni upozornilo protikorupč-
ní organizaci Oživeni. Díky jejímu podnětu do-
stalo město čtvrtmilionovou pokutu. Město má
ze zákona povinnost vymáhat náhradu škody
vůči těm, kteří ji způsobili. Kluby Společně pro
Jablonec i Pirátů byly pro, aby se město pokusi-
lo najít viníky způsobené škody, ale koalice by-
la proti. Odpovědnost za škodu jsme řešili
i v době, kdy jsme byli v koalici, ale nestihli
jsme to dotáhnout do konce. Naše roční půso-
bení ve vedení města bylo ukončeno v září 2019
a k promlčení došlo v prosinci 2019.

Michaela Tejmlová, 
zastupitelka za Společně pro Jablonec

Viník škody v řádu milionů z éry ODS zůstane neznámý

Omezím se na stručnou reakci. Městská společ-
nost může provozovat dopravu levněji pouze
v případě, že získá na nákup vlastních autobu-
sů dotaci, v opačném případě jde o obrovskou
finanční zátěž pro rozpočet. Se začleněním vý-
hrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku do zadávacích podmínek přišla advo-
kátní kancelář, zkrácení doby trvání smlouvy
z 10 na 5 let jsem navrhl já. Vídeň byla použita
jako příklad, že naftové vozy zdaleka nekončí.
K poslednímu dni roku 2020 evidovalo
Sdružení dopravních podniků ČR téměř 3 tis.
vozů, z toho pouhých 47 elektrobusů. Nové
technologie se budou postupně zavádět a naše
město může do roku 2028 vybudovat přísluš-
nou infrastrukturu. Tím bych rubriku „Nad do-
pisy Pirátů“ ukončil a všem bych rád popřál
příjemnou letní jízdu klimatizovanými auto-
busy. 

Jan Zeman
Jablonecká dopravní, a. s.

předseda představenstva

Reakce na článek

Reakce na názor zastupitele Jana Zemana
(ANO) z červnového čísla Jabloneckého mě-
síčníku. 

Koalice je zde od toho, aby tvořila a odpovědně
vládla. Není to úplně snadná disciplína. V zápa-
lu politického boje lze sice napsat cokoli, ale ob-
jektivní fakta nelze obejít. V čem se tedy autor,
pan zastupitel Zeman, mýlí? Skoro ve všem.

V reakci pana Zemana v rubrice Názory za-
stupitelů se mj. dočteme: „Městská společnost
se 30 autobusy navíc nikdy nemůže konkurovat
cenám dopravců, kteří provozují stovky vozi-
del.“ Cenami poskytovaných služeb se zabývala
pracovní skupina. Pracovní skupině a později
zastupitelstvu ke schválení byly koalicí předlo-
ženy 3 cenové nabídky ve variantách externí do-
pravce, vnitřní dopravce (DPMLJ) a dopravce
vlastní provozovaný městem. Z tohoto materiálu
jednoznačně vyplynulo, že městská společnost
bude provozovat dopravu v Jablonci nejlevněji.

Z důvodu ekologických norem navrhuje pan
Zeman do smlouvy s dopravcem včlenit výhra-
du změny smluvního závazku založenou na
znaleckém posudku určujícím cenu dopravy.
Tato doložka je ovšem s ohledem na její ne-
předvídatelnost prakticky nevymahatelná.
Opakujeme to dlouhé měsíce, upozorňovali
jsme na to v rámci pracovní skupiny i na za-
stupitelstvu. Nyní to již ví i celá koalice. Na ne-
dávné schůzce skupiny doprava to bylo panu
Zemanovi i dalším zástupcům koalice vysvětle-
no právní kanceláří najatou městem na konzul-
tace této zakázky. Příznačné také je, že několik
dnů po zveřejnění reakce pana Zemana v mě-
síčníku tatáž kancelář doporučila městu snížit
dobu vypsaného tendru z 10 na 5 let. A to prá-
vě především z legislativních důvodů.

Text pana zastupitele Zemana graduje na zá-
věr. Vídeň údajně nedávno oznámila, že naku-
puje 360 dieselových autobusů. Informace
ovšem není přesná. Především je třeba zdůraz-

nit, že autobusy nakoupí dopravce provozovaný
samotným městem. Ten k zajištění dopravy
používá cca celkem 400 ks vozidel, kdy ze 2/3
se jedná o velké, tzv. kloubové. Zmíněný nákup
je překlenovací řešení. Od roku 2027, kdy bu-
dou i tyto velkokapacitní autobusy dostupné na
elektrický pohon, je začne Vídeň obměňovat.
U zbývající 1/3 Vídeň výkonnost elektrické
a vodíkové verze těchto vozidel již zdárně ově-
řila a rozhodla o pořízení celkem 82 ks v obdo-
bí 2023–2027. Nezbývá než dodat, že do speci-
fických podmínek našeho města lze adaptovat
pouze autobusy klasické. Ostatně rychlodobíje-
cí stanice pro elektrobusy je též zakomponová-
na do projektové dokumentace nového termi-
nálu. Vídeň zůstává i nadále „zelená“. Má vizi
a odvahu. Jablonecká koalice ODS, SLK a ANO
taktéž. Vypisuje výběrové řízení na dieselové
autobusy.

Jaroslav Šída, 
zastupitel za pirátskou stranu

MHD na scestí 2 – výběrové řízení na 10 let nebude

Ilustrační foto Jiří Endler
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Adresa a kontakt na www.palaceplus.cz
Kromě tohoto velkého centra jsme připravili fanynkám bižuterie překvapení.
Otevíráme dvě malé prodejny a to v Liberci v OC Fórum a v Praze v pasáži
Černá růže Na Příkopech 853.

Česká bižuterie a sklo – „MADE IN JABLONEC“
V Jizerských horách se před staletími zrodila skleněná perlička a dala
základ fenoménu Jablonecké bižuterie.

U nás, v Jablonci, připravil Svaz výrobců skla a bižuterie největší a nejkom-
plexnější prezentaci současného bižuterního a sklářského průmyslu, kterou znají
tisíce spokojených návštěvníků.

To místo, známá turistická atrakce, se jmenuje PALACE PLUS, do budoucna
PALACE Bijoux de Bohème. Tento nový název zdůrazní místo vzniku – Českou
republiku a také nezbytné „bohémství“ designérů.

Centrum je vytvořeno pro zájemce o současnou produkci bižuterie a skla,
příznivce módních trendů a ty, kdo chtějí být oslněni třpytem skleněných kamenů
a perlí. V neposlední řadě také pro ty, kteří chtějí vyzkoušet svou šikovnost a něco
si vyrobit.

Doba „covidová“ byla pro někoho dobou nečinnosti, ne však pro tvůrce bižu-
terie. Věděli, že jednou skončí a připravovali novinky. Návrat na výsluní je poma-
lý, ale jablonecká bižuterie už překonala horší údobí.

Víte, že jsou nyní největším hitem véééliké náušnice, nebo spousta náramků
na ruce v rafinovaných kombinacích tvarů a barev perlí? A dlouhé náhrdelníky
s přívěskem, nebo medailonem? 

Jak je na tom klasika, je zapomenuta? Ne, například „vosk“ – skleněné imi-
tace perlí jsou stále převelice módní, zejména v kombinaci barev.

Přijďte se poučit, potěšit se krásou módních doplňků, udělat si radost, opatřit
dárky, které jsou vždy úspěšné, nebo si něco krásného vyrobit. Zve vás Svaz
výrobců skla a bižuterie a jeho centrum PALACE PLUS – PALACE Bijoux de
Bohème. Podpoříte několik desítek regionálnchí výrobců.
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka+klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

Dvefie bílé od 890 Kã, posuvné, 
shrnovací, stavební pouzdra.

Zánovní vchod. dfiev. dvefie 90 P
jen 9 750 Kã.

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 ST¤ECHOU
Posezení pro radost 

– novû ST, âT, 15–19
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 DOVOLENOU!!!  

prohlídka, údrÏba 
(olej, filtry, brzd. kapalina)

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

REKONSTRUKCE 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

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

V˘tvarná ‰kola Jablonec
ZÁPIS NA ·KOLNÍ ROK 2021/22
zápis probíhá  ãerven-srpen 2021

V˘tvarné kurzy:
Dûti od 6 do 15 let
Studenti SÂ a V·

Pfiíprava k talent. zkou‰kám
Malování pro dospûlé
Kontakt a pfiihlá‰ení:

Mgr. Akad. mal. Blanka BroÏová
Rychnovská 81, Kokonín (budova Yoko)

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

www.blankabrozova.com/vytvarna-skola
f V˘tvarná ‰kola Jablonec

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST 
KALENSK -̄TRANS, S. R. O.

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

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

* kartu do digitálního tachografu
* praxi * spolehlivost

Nabízíme:
* nov˘ vozov˘ park * tfiináct˘ plat

* pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
* pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
* stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

KRÁMEK S ÚSMùVEM 
nabízí slaninu z mangalice, kofiení, sezení
Access Bars, Krakono‰ovy ãaje, Saloos,

pfiírodní deodoranty. 
Sypané bylinky i ãaje, tinktury.

Fb: krámek s úsmûvem, tel.: 704 016 818
Sbûrna pro ãistírnu

MD-INTERIER
Perlová 8 (naproti policii, ul. 5. kvûtna)

e-mail: miloslavdrbohlav@tiscali.cz
tel.: +420 602 417 505

Prodej a montáÏe:
Ïaluzie, rolety, plise, fiímské rolety, 

japonské stûny, mark˘zy, venkovní Ïaluzie,
velk˘ v˘bûr materiálÛ a barev dodavatelÛ

KASKO, BEMATECH, CLIMAX.
Prodej barev + tónování: HET, HERBOL,

PNZ, COLORLAK.
Akce: prázdniny sleva 20 % 

stínící technika

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

UVA¤ SI SVÉ PIVO 

KDE: 

Pivovar Rezek, Zásada
www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek

KOMU JE AKCE URâENA:

milovníci piva, teambuilding 

KDY: 

po domluvû
ubytovani@pivovarrezek.cz, 736 428 884

aneb Den se sládkem 
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TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2021

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

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

www.tanecnisvoboda.czw w w. d u m r y n o v i c e . c z

UŽIJ SI 

LÉTO 
V RÝNOVICÍCH

PO–PÁ 11.00–18.00 


