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Těšme se na normální září
V předchozích měsících jsem na tomto místě něko-
likrát vyjádřil naději v návrat k normálnímu živo-
tu. Dnes je situace o poznání optimističtější a vy-
padá to, že nadcházející září by pro nás všechny
mohlo být zase tím klasickým jako dřív. Ještě plni
zážitků z letní dovolené, a možná trochu zlenivělí,
se pomalu přeorientujeme na režim „plného pro-
vozu“. Děti i rodiče se připravují na vstup do další-
ho ročníku školy a společně věříme, že už nebude
nutné zažívat výuku převážně u obrazovky moni-
torů. V Jablonci se můžeme těšit na zářijové kul-
turní a sportovní akce, které, jak věřím, se už ode-
hrají bez velkých omezení a budou zase příležitostí
k setkávání lidí. 

V rámci Jabloneckých podzimních slavností opět
ožijí náměstí Mírové a Dr. Farského i ulice Pod-
horská stylovým stánkovým prodejem a na letní
scéně je připraven od 17. 9. celodenní kulturní pro-
gram. Tomu bude rovněž na letní scéně předcházet
10. 9. benefiční koncert na pomoc Moravské Nové
Vsi a její základní škole, na který bych vás všechny
chtěl pozvat. Píšeme o něm na straně 19. tohoto vy-
dání.

U příležitosti Dne evropského dědictví s podtitu-
lem Památky pro všechny se v Jablonci nad Nisou
11. září otevře návštěvníkům zcela zdarma 19 pa-

mátek. Ať už se rozhodnete navštívit všechny, nebo
si vyberete jen některé, čeká vás výlet do zajímavé
historie našeho města. Připravena je i rodinná tra-
sa, exhibiční ražba nebo jízdy retro autobusem ty-
pu Škoda 706 RTO, přezdívaným pro svůj zakula-
cený tvar „vajíčko“ nebo „okurka“. 

Osobně se těším na setkání se zhruba 40 pečova-
telkami a sociálními pracovnicemi, kterým chceme
za město opět vyjádřit poděkování a ocenit jejich
práci. Způsob a prostředí prozatím neprozradím,
ale doufám, že je potěší. 

Sportovního ducha Jablonci nedokázala vzít úplně
ani covidová krize, ale přesto může být součástí
restartu městského sportování zářijová Jablonecká
neděle konaná 5. září u městské haly a plaveckého
bazénu. Rodičům a dětem se naskytne skvělá pří-
ležitost seznámit se na jednom místě s činností vět-
šiny místních sportovních oddílů a klubů. Připraven
je bohatý doprovodný program a věřím, že akce
bude impulsem k návratu dětí ke sportu a normál-
nímu tréninku. 

Přeji vám všem příjemný přechod z času dovole-
ných do normálního zářijového shonu, na který
jsme někteří ani nevěřili, že se někdy budeme těšit.

David Mánek, náměstek primátora

V červnu se několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska prohnalo ničivé tornádo. S nepředstavitelnou zkázou, kterou po sobě
zanechalo, se stále potýká i tamní Moravská Nová Ves. Právě tu si město Jablonec nad Nisou vytipovalo jako jeden z cílů své podpory a při-
pravuje benefiční koncert na pomoc místní základní škole. Foto Martin Kubišta

O jabloneckém Vinobraní a Dýňobraní
čtěte více na str. 17
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Město nevlastní objekt vhodný pro samostatné
umístění Montessori základní školy, přístavba
ke stávající budově 5. května by znamenala pro
město nepřijatelnou investici přesahující 100
milionů korun. Komplexnost problému navíc
vyžadovala i shodu na právní subjektivitě, osobě
zřizovatele a s tím souvisejícího způsobu finan-
cování. Hrozilo tedy i krajní řešení: úplně zrušit
2. stupeň jediné Montessori školy v Jablonci.

Náměstek primátora pro oblast školství David
Mánek komentuje výsledky jednání a rozhodnu-
tí města o dalším postupu: „Jako základní před-
poklad řešení budoucího fungování tříd Mon-
tessori byla zvolena varianta, že budou nadále
zastřešované ZŠ 5. května. Ředitelka školy Mi-
chaela Hanyšová má svěřeny veškeré pravomoci
k organizaci chodu celé školy. Alternativní vzdě-
lávací program pedagogiky Marie Montessori

v Jablonci nad Nisou má určitě naši podporu.
Požadujeme ale plně organizovaný vzdělávací
systém ZŠ Montessori s jasně vymezenými kom-
petencemi, stabilizaci pedagogického sboru
s ohledem na kvalifikovanost a aprobovanost
a jeho vyšší napojení na principy metodiky Ma-
rie Montessori. Klíčové bylo samozřejmě vyřeše-
ní potřebných prostorových kapacit ZŠ 5. května.
Město se na základě technického posouzení
a souhlasu zástupců Montessori i vedení školy
rozhodlo investovat částku, která je odhadnuta
na necelých 10 milionů korun, pro rekonstrukci
přízemí, šaten a venkovních prostor před budo-
vou školy tak, aby tyto prostory byly přizpůsobe-
ny potřebám Montessori nejdéle k 1. 9. 2022.“

Historie Montessori v Jablonci
Alternativní vzdělávací program pedagogiky Ma-
rie Montessori se etabloval v Jablonci nad Nisou
od školního roku 1997/98. Město tehdy zřídilo
Montessori MŠ Jablonec nad Nisou v Zámecké
ulici. Po osmi letech své činnosti MŠ Montessori
přesvědčila veřejnost o opodstatněnosti své exi-
stence. Zájem rodičů o tuto alternativu byl sta-
bilní a zároveň sílil požadavek na pokračování
programu Montessori i v základní škole. Histo-
ricky první třídy s alternativním vzdělávacím
programem pak byly otevřeny pro školní rok
2006/2007 právě v ZŠ 5. května. Zapsáno zde by-
lo tehdy 14 dětí. V současné době navštěvuje tří-
dy Montessori 102 žáků, z toho je 63 z Jablonce
nad Nisou. 

Dlouhodobá podpora Jablonce
pro Montessori
V prvních letech se Montessori programu dostá-
valo ze strany města pomoci i s financováním
mzdových nákladů. Byl to sice zcela nestandard-
ní jev, ale město Jablonec nad Nisou tímto de-
monstrovalo svoji podporu vzniku alternativní-
ho vzdělávání na svém území. 

Další významnou pomoc poskytovalo samotné
ředitelství ZŠ 5. května tím, že postupně uvolňo-
valo učebny ve prospěch tříd Montessori. Od
školního roku 2017/2018 vyhověla ředitelka ško-
ly požadavku pedagogů Montessori i rodičů na
postupné zřízení tříd 2. stupně ZŠ. Dostala se tak
až na samou hranici kapacitních možností ob-
jektu, za kterou už další rozvoj tříd Montessori
nebyl možný. 

Nejistotu kolem ZŠ Montessori ukončilo
až rozhodnutí města investovat
„Je třeba ocenit správný přístup města, zejména
přijaté rozhodnutí ohledně zmiňované investice,
která může dosáhnout i 10 milionů korun.
Umožní úpravy prostor přízemí školy, budování
šaten i také příjemnějšího vstupu do školy pro
sekci Montessori a dává tím všem jistotu dalšího
fungování. Můžeme se soustředit na práci pro
zdokonalení podmínek koexistence obou vzdě-
lávacích konceptů pod společnou střechou ZŠ
5. května. Přelomové rozhodnutí města umožní
také lépe navázat vzdělávání MŠ Montessori na
sekci Montessori 5. května. Snahou zřizovatele
a paní ředitelky pak bylo především hledat řeše-
ní v oblasti vzdělávání pedagogů ZŠ Montessori,
jež by vedlo k většímu respektování hodnot a fi-
losofie, kterou Marie Montessori systému vtisk-
la,“ uzavírá David Mánek. (vrk)

Konec nejistoty ZŠ Montessori
Rekonstrukce z městské kasy zajistí fungování obou stupňů

Po týdnech jednání mezi zástupci tříd Montessori přidružených k ZŠ 5. května,
vedením školy a městem o způsobu řešení dalšího fungování tohoto alternativního
vzdělávacího systému je konečně rozhodnuto. Jádrem věcného sporu byly různé
pohledy zúčastněných stran na požadavek zástupců Montessori vzdělávání
na další rozšíření tříd 2. stupně, který narážel na kapacitní možnosti budovy
ZŠ 5. května. Hrozilo i krajní řešení: úplně zrušit 2. stupeň jediné Montessori školy
v Jablonci. To se podařilo odvrátit.

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN



(3)

jablonecký měsíčník září 2021

Od září na očkování do nemocnice
Pokud jste se ještě nenechali oočkovat, ale
máte to v úmyslu a chcete zvolit očkovací
centrum, pak byste měli počítat s tím, že to
jablonecké mění své působiště. Od 1. září ho
už nenajdete v městské sportovní hale u pře-
hrady, ale v areálu nemocnice.

A právě kvůli novému umístění očkovacího
centra jsme položili několik otázek řediteli
Nemocnice Jablonec Vítu Němečkovi.

Kdy se bude očkovací centrum (OC) stěhovat
ze sportovní haly a proč?
OC se bude stěhovat z městské haly do areálu
nemocnice 28. až 30. srpna. Důvodem je klesa-
jící zájem občanů o očkování a současně uvol-
nění haly pro sportovní aktivity. Lidé, kteří
dostali první dávku vakcíny od 9. do 27. srpna,
přijdou na aplikaci té druhé již do nemocnice.

Kde bude nové centrum umístěné, jak ho kli-
enti najdou? Jaká bude jeho provozní doba?
Na přechodnou dobu bude OC v prostorách sta-

rého oddělení ARO v přízemí chirurgického
pavilonu. Vchod do centra bude řádně označen
směrovými tabulemi a pacienti ho naleznou asi
třicet metrů vlevo od hlavního vchodu do ne-
mocnice. Provozní dobu přizpůsobíme počtu
zájemců o očkování, předběžně počítáme se
dvěma dny v týdnu – středa a pátek. Do konce
roku provedeme stavební úpravy v budově bý-
valého bowlingu, které budou připraveny jako
očkovací místo s vyšší kapacitou než ARO.

Do očkovacího centra v městské hale jezdila
speciální linka MHD a bylo tam velké par-
koviště. Jaké možnosti má nemocnice?
Vzhledem k tomu, že nemocnice je snadno do-
stupná z centra a má nedostatečnou kapacitu
parkovacích míst, doporučujeme přijít pěšky,
nebo využít MHD. Linka č. 103 ve směru
z města na Horní Proseč projíždí areálem ne-
mocnice v hodinovém intervalu. Využít lze i li-
nek, které staví na zastávce Nemocnice u heli-
portu, kde bude k dispozici další, ale omezený
počet parkovacích míst.

Mluví se o očkování bez registrace – jak to
bude v případě jabloneckého OC?
S očkováním bez registrace v naší nemocnici
nepočítáme. Problém není očkovací látku podat,
ale zvládnout administrativu. Každý očkovaný
klient musí být mimo jiné ztotožněn s centrál-
ním registrem obyvatel. To bývá často problém,
je v něm velká chybovost. Občané v něm bývají
vícekrát, s chybami ve jménu, rodném čísle apod.
Někdy našim administrativním pracovníkům
trvá i hodinu, než klienta ztotožní na základě te-
lefonických hovorů se zdravotními pojišťovnami
apod. Proto jsou také před dosavadními očkova-
cími centry bez registrace tak dlouhé fronty
a zvládají se tam jen nízké počty klientů.

K čemu budou sloužit do budoucna prosto-
ry, které v nemocnici očkovacímu centru vy-
členíte? 
Prostory starého ARO jsou do budoucna určeny
pro vybudování urgentního příjmu. Bowling
bude sloužit pro uskladnění velkého množství
ochranných pomůcek a spotřebního materiálu
v souvislosti s epidemií COVID-19 a mimo to
zde vznikne náhradní prostor pro archív. (jn) 

Od 1. září platí manuál pro fungování škol,
na kterém resort školství úzce spolupraco-
val jak s ministerstvem zdravotnictví, tak se
školskými asociacemi a řediteli škol. Od stej-
ného data se mění také některá další opat-
ření.

„Obsahem manuálu je provoz škol ve školním
roce, základní hygienická pravidla i postupy
v případě pozitivity. Zapracovány do něj jsou
nejčastější dotazy ředitelů i rodičů, režim při
stravování nebo přístupu třetích osob do školy
apod. Podstatná část se věnuje screeningovému
testování,“ konstatoval ministr školství Robert
Plaga.

„Screeningové testování nám má ukázat ob-
raz epidemiologické situace nejen ve školách,
ale v celé společnosti,“ řekl ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch, podle kterého bude škola po-
vinná zaslat seznam pozitivně testovaných žá-
ků a zaměstnanců příslušné krajské hygienické
stanici včetně všech, kteří byli s pozitivními
v kontaktu. 

„Nepředpokládám, že se budou automaticky
nařizovat karantény, nebudeme třídy vypínat,

postačí, když děti, které byly poslední dva dny
s pozitivním žákem v kontaktu, absolvují PCR
test. Pokud bude negativní, budou se moct vrá-
tit zpět do výuky,“ vysvětlil Vojtěch.

Podle rozhodnutí vlády se děti na začátku
školního roku otestují na koronavirus 1., 6. a 9.
září antigenními testy, které jim dodá stát. Jen
prvňáčci se budou poprvé testovat až 2. září.
Školy mohou využít i PCR testy, musí si je ale
zajistit samy. Mohou pak na ně dostat příspěvek
200 korun. Děti se mohou nechat testovat
i v některém oficiálním testovacím místě a poté
doložit potvrzení o testu. Pokud se testování vy-
hnou, budou muset nosit roušky. Podmínky pro
testování budou podle ministra platit i pro za-
městnance škol. 

Test nebudou muset absolvovat ti, kdo mají
dokončené očkování nebo prodělali v posled-
ních 180 dnech onemocnění covid-19. Manuál
pro školy a další informace jsou na webu
edu.cz. 

Od začátku září se mění některá dosavadní
opatření. Ta aktuálně platná najdete na portálu
covid.gov.cz nebo na webu vlády. Přinášíme
pouze stručný výtah.

Od 1. září se rozvolní omezení pro zoologické
a botanické zahrady, muzea, galerie, hrady,
zámky, hvězdárny a planetária, pro pořádání
veletrhů a prodejních výstav. Změna se týká
i návštěvnosti kulturních přestavení, sportov-
ních utkáních apod., nově bude možné zaplnit
kapacitu ze 100 % tak, aby byly možné rozestu-
py 1,5 metru. V prostorech s kapacitou do 3 000
diváků musí návštěvníci splnit některý z poža-
davků OTN (osoby očkované, testované nebo
s prodělanou nemocí). Při vyšší kapacitě pak
minimálně polovina diváků musí být očkována
nebo po prodělané nemoci, ostatní prokáží bez-
infekčnost jiným způsobem. Pěvecké sbory se
budou moci scházet až do 50 lidí, na pravidel-
nou spolkovou činnost či tréninky budou mít
antigenní testy nově platnost týden. V restaura-
cích bude moci od září u jednoho stolu sedět
šest hostů. 

Novinkou bude online testování: „Osoba se
sama otestuje pod dohledem zdravotnického
pracovníka, který je připojen prostřednictvím
webové kamery. Platnost takového testu bude
24 hodin,“ říká se v tiskové zprávě MZČR.

Zdroj: web MZČR, MŠMT a Úřadu vlády

Vláda odsouhlasila od září změnu opatření

Foto Jana Válková

Foto archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou
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Od středy 1. 9. 2021 se ruší letní jízdní řády,
obnovuje se provoz školních linek č. 131, 132
a 133. Na ostatních linkách MHD budou
v provozu spoje označené číslicí 40 a 44.

Další změny v provozu MHD platné 
od 1. 9. 2021:

Linka č. 105 (Horní Proseč – Kokonín, IMP):
Na základě přijatých podnětů od cestujících se
ve zkušebním provozu zavádí nový spoj s od-
jezdem z Horní Proseče v 7.33 hod. do zastávky
Liberecká. Spoj bude v provozu ve dny školní-
ho vyučování a bude zabezpečen malokapacit-
ním autobusem. 

Linka č. 113 (Autobusové nádraží – Malé Vrko-
slavice – Kokonín): Z důvodu pokračování re-

konstrukce kanalizace v Rychnovské ulici ne-
budou spoje s odjezdem z autobusového nádra-
ží v 5.40; 7.12; 14.45 a 17.30 hod. obsluhovat za-
stávky Krkonošská a Kokonín, pošta. Ve směru
z Kokonína, IMP do centra města spoj s odjez-
dem od IMP v 7.49 hod. vynechá zastávku Koko-
nín, pošta. Náhradní zastávka Horní Kokonín.

Linka č. 133 (školní linka Horní Proseč –
Mšeno – Žižkův vrch): Linka bude odjíždět ze
zastávky Horní Proseč o tři minuty dříve. Nový
odjezd z Horní Proseče v 7.07 hod., ze zastávky
U Tenisu a následujících zastávek bude linka
odjíždět v původních časech. Dopravní opatře-
ní provedeno na základě vyššího počtu nastu-
pujících cestujících na zastávce U Tenisu. 

Linka č. 130 (víkendová noční linka): Linka
nebude i nadále provozována.

Žádáme cestující, aby nenastupovali do auto-
busů bez zakrytých úst a nosu. Zakrytí musí být
respirátorem nebo obdobným prostředkem.

Děkujeme za pochopení, 
Jablonecká dopravní, a. s.

■ Dopravní opatření linek MHD od středy 1. 9. 2021

Jablonecká dopravní rozšířila možnosti in-
formování o spojích MHD na internetu. Na
adrese https://jr.jabloneckadopravni.cz/ je
k dispozici nový web jízdních řádů s vyhle-
dávačem spojení, jízdními řády a panely od-
jezdů spojů jablonecké městské hromadné
dopravy.

Celý web je responzivní, tedy je určen pro zo-
brazení jak na počítači, tak na tabletu nebo na
mobilním telefonu. 

V následujícím textu jsou stručně představeny
jednotlivé funkcionality aktuální verze webu.
Do budoucna je připravováno rozšíření webu
o další funkce a informace, například aktuální
on-line informace o jízdě vozidel a další. 

Vyhledávač spojení
Na této stránce je možné vyhledat spojení mezi
dvěma body, kterými může být zastávka MHD,
libovolná adresa, případně některý z vybraných
zájmových bodů. Výchozí a cílové místo lze za-
dat s využitím textového našeptávače, kde stačí
napsat část textu (například „aut“ pro auto-
busové nádraží) a pak vybrat z nabídky, rych-
lejší možností je výběr aktuální polohy anebo
libovolného místa z mapy, k tomu slouží tlačít-
ka v pravé části polí. Kromě výchozího a cílové-
ho místa je možné zadat také datum a čas a dal-
ší parametry spojení.

Po vyhledání spojení je zobrazen seznam na-
lezených, u každého lze rozkliknout jeho detail
s mapkou spojení. Vpravo dole pod mapkou je
ikona pro export spojení do souboru pdf, ná-
sledně je možný i jeho tisk. 

Kliknutím na ikonu se šipkami v levém rohu
mapy lze rozkliknout detailní mapu nalezené-
ho spojení včetně tras chůze mezi zvoleným
bodem a zastávkou MHD.

Panel odjezdů
Stránka Panel odjezdů nabízí přehled spojů ze
zadané zastávky, případně je možné zvolit za-
stávku výběrem z posledních pěti hledaných.
Detailní trasa každého spoje obsahující všechny
zastávky se zobrazí rozbalením příslušného řádku.

Jízdní řády
Volba Jízdní řády umožňuje zobrazit jízdní řád
kterékoli linky z kterékoli zastávky v obdobném
formátu, v jakém je vyvěšen na zastávce. Výběr
linek je možné zúžit zadáním čísla linky nebo
části názvu zastávky do filtru vpravo nahoře.

U každé linky jsou uvedeny směry jízdy, po
kliknutí na příslušný směr se zobrazí seznam
všech zastávek a po kliknutí na zastávku se zo-
brazí příslušný zastávkový jízdní řád. V přípra-

vě je i rozšíření o možnost zobrazení celolinko-
vého jízdního řádu (po kliknutí na číslo linky).

Po zobrazení zastávkového jízdního řádu lze
ve sloupci zastávek přepínat mezi jednotlivými
zastávkami a směry linky. Pokud je k lince
k dispozici více jízdních řádů, například z dů-
vodu uzavírky nebo připravované změny jízd-
ního řádu, pak je zobrazena vždy aktuálně plat-
ná varianta, v záhlaví je možno přepínat mezi
jízdními řády pro různé období platnosti.
Vpravo nahoře jsou dvě ikony, první slouží pro
export jízdního řádu do pdf s možností tisku,
druhá ikona slouží ke zkopírování adresy
stránky jízdního řádu, následně lze adresu vlo-

žit do e-mailu, zprávy v komunikační aplikaci
apod. Při zobrazení na počítači není nutné vy-
světlivky hledat v poznámkách, stačí najet my-
ší na značku vedle času odjezdu a zobrazí se je-
jí význam.

Zastávky
Tato volba zobrazí abecední seznam zastávek,
přičemž zastávky lze filtrovat zadáním části ná-
zvu do pole vpravo nahoře. Pro každou zastáv-
ku jsou zobrazeny linky, které na ní zastavují,
po výběru linky a směru se zobrazí zastávkový
jízdní řád. Ikona vlevo od názvu zastávky zo-
brazí její polohu na mapě. (lw)

Jízdní řády MHD na internetu nově

Foto Luboš Wejnar
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Ulice Palackého bude také pro cyklisty
Ve čtvrtek 5. srpna byly zahájeny stavební
práce v oblasti křižovatek jabloneckých ulic
Riegrova – Palackého – U Přehrady. 

Jejich cílem je odstranění havarijního stavu se-
maforů a v budoucnu vytvoření cyklopruhů
mezi Horním náměstím a hasičskou zbrojnicí
ve Mšeně. 

„V dané oblasti bude v následujících třech
měsících postupně vyměněna stávající světelná
signalizace, dojde k úpravě chodníků i zeleně,
instalováno bude nové veřejné osvětlení,“ řekl
Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstav-
by jabloneckého magistrátu, a dodal: „Po celou
dobu stavby bude zachována obousměrná prů-
jezdnost vždy v jednom pruhu.“

Práce jsou rozděleny do tří etap. První začala
5. srpna a omezila provoz na křižovatce ulic
U Přehrady – Palackého. Došlo zde k úpravám
přechodu pro chodce v ulici U Přehrady u školky
a v celé oblasti jsou budovány nové chodníky
a veřejné osvětlení. Druhá etapa je naplánová-
na na září a bude pokračovat úpravou chodní-
ků a výměnou veřejného osvětlení v ulici Pa-
lackého. 

Poslední etapa proběhne v říjnu a dotkne se
ulice Riegrova, která kromě nových chodníků
a veřejného osvětlení získá navíc jeden odbočo-
vací pruh.

Veškeré práce včetně nového povrchu a nové
světelné signalizace přijdou městskou kasu na
necelých 17,5 milionů korun. (mj)

■ Obrazem: Good Bye komín!

K odstřelu 162 m vysokého komínu na Brandlu dojde během podzimu. V pátek 6. srpna se s ním měla příležitost rozloučit veřejnost na
akci Good Bye komín!, kterou pořádala Jablonecká energetická. Odpolední happening proměnil Brandl v dočasnou uměleckou galerii. Kromě
uměleckého, 26 m velkého graffiti zdobí komín několik set otisků rukou jabloneckých dětí a dospělých. Foto Denisa Albaniová a Miroslav Gorčík

Nové parkování 
v ul. Pobřežní
Oddělení investiční výstavby jabloneckého
magistrátu dokončilo úpravu zpevněné plo-
chy u Základní školy v Arbesově ulici na par-
koviště. Dvacet míst z celkové kapacity 38 je
vyčleněných pro veřejnost. Úprava plochy
pro parkování vyšla město na 104 tisíc korun.

Nové parkoviště, po kterém už dlouhou dobu
volala veřejnost z ulice Pobřežní, vzniklo v areá-
lu školy ve mšenské Arbesově ulici. Zdejší ob-
čané tak mají k dispozici dvacet nových parko-
vacích míst. „Ta mohou využít zvláště řidiči,
kteří v současné době parkují na chodníku po-
dél ulice Pobřežní,“ říká Zuzana Bencová z od-
dělení investiční výstavby (OIV) jabloneckého
magistrátu s tím, že nájezd na parkoviště je
z ulice Arbesova. „Vjezd může být částečně
omezený stavbou související s rekonstrukcí
plynovodu. Z parkoviště ven se vyjíždí do ulice
Pobřežní,“ dodává Bencová. Z původní zpevně-
né plochy bylo vyčleněno pro veřejnost celkem
20 parkovacích míst a s časovým omezením
mohou místní užívat i parkoviště pro školu.

O parkovišti v Pobřežní ulici se jednalo od ro-
ku 2015. Tehdy si právě parkoviště vybrali
místní z nabídky, co s uvolněným pozemkem
po zbouraném objektu. „Máme tu chronický
nedostatek parkovacích míst. V panelových do-
mech v Pobřežní ulici je zhruba 130 bytů
a k dispozici máme jen 60 parkovacích míst.
Prosíme proto ostatní Mšeňáky, aby byli k nám
ohleduplní a neprosazovali zde zeleň,“ ozvaly
se tehdy hlasy obyvatel, kterých se potřeba par-
kování bezprostředně týká.

Nové parkoviště nevzniklo přímo na ploše po
zbouraném domě, ale na pozemku sousedícím
se školou.

Opravy ulic a chodníků
Oddělení správy komunikací jabloneckého
magistrátu provádí souvislou údržbu vozo-
vek a chodníků v majetku města. 

Letos má na opravy a údržbu v městském roz-
počtu naplánovanou částku 32 mil. korun. „V těch-
to dnech jsou už dokončené vozovky v částech
kokonínských ulic Jahodová, Borůvková a Po-
lední. Dokončená je také další etapa chodníku
kolem státní silnice v ulicích Prosečská a Mecho-
vá,“ jmenuje úpravy vedoucí oddělení správy
komunikací Martin Černý. Po pokládce nového
plynovodu je opravená vozovka v ulici Uhelná
a po kanalizaci v ulici Skalka, pracuje se na
opravě vozovky v ulici Zelená. Do konce roku
by se ještě mělo pracovat v ulicích Mšenská,
Lučanská, Pod Kynastem, Třeboňská, Josefa
Suka, Podlesí. Opravy jsou plánované také na
chodnících ulic 5. května, 28. října a Prosečská.
Na dokončení čekají schodiště v ulicích Rych-
novská a Dělnická, Na Úbočí a Na Hranici.

Nový most v ulici Pionýrů
Město Jablonec nad Nisou přistoupilo k re-
konstrukci mostu přes Lužickou Nisu v ulici
Pionýrů.

Stavba vyjde na necelých 2,7 mil. korun, hotovo
by mělo být do konce listopadu letošního roku.
„Most byl v havarijním stavu a hrozilo jeho úplné
uzavření, statiku zajišťovaly výdřevy. Letos se nám
podařilo najít finanční prostředky na jeho rekon-

strukci,“ konstatuje jablonecký ekonomický ná-
městek Milan Kouřil a dodává, že nově bude most
z betonových prefabrikátů. Dosavadní nosnou
konstrukci ze železobetonové desky s šesti oce-
lovými vložkami nahradí nová z šesti rámových
prefabrikátů. Most s novým ocelovým zábradlím
bude čtyři metry široký a sedm metrů dlouhý. 

Lípa u školky je 
nebezpečná
Oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého
magistrátu musí pokácet lípu v ulici Jugo-
slávská, která roste v těsné blízkosti zahrady
mateřské školy. 

Lípa je nebezpečná, za silnějšího větru hrozí
zlomení kmene nebo vývrat z kořenů. Poká-
cená bude do konce srpna. „Na jaře letošního
roku jsme nechali provést tahové zkoušky u lí-
py v Jugoslávské ulici. Na jejich základě navrhl
zpracovatel pokácení stromu z bezpečnostních
důvodů,“ vysvětluje vedoucí oddělení správy
veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

■ Dění ve městě

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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KDO KANDIDUJE?
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou
voleni na čtyřleté volební období. Volby se budou
konat ve volebních krajích, kterými jsou vyšší
územní samosprávné celky, u nás konkrétně Libe-
recký kraj. Věk kandidáta musí být nejpozději
v druhý den voleb 21 let.

Na kandidátní listině (a poté na hlasovacím líst-
ku) v Libereckém kraji může být uvedeno maxi-
málně 17 kandidátů. Krajský úřad Libereckého
kraje (dále jen KÚ LK) 49 dnů přede dnem voleb
rozhodl o registraci 17 kandidátních listin. Registr
kandidátů s uvedením údajů o jednotlivých kandi-
dátech bude k dispozici na webu Českého statistic-
kého úřadu www.volby.cz. 

Volič vloží za zástěnou do úřední obálky získané
od volební komise jeden vybraný hlasovací lístek,
na kterém může přiznat preferenci maximálně
4 vybraným kandidátům zakroužkováním jejich
pořadového čísla.

KDY K VOLBÁM?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny 8.–9.
října 2021. V pátek 8. října 2021 budou volební
místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

KAM K VOLBÁM?
V našem městě nedojde ke změně počtu volebních
okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich dislokace
bude téměř shodná jako u posledních voleb v roce
2020. Změna nastává u volebních okrsků č. 46 a 47,
které se přesouvají do Kulturního domu Kokonín,
Dělnická 327. Oznámení o volebních místnostech
a popisu volebních okrsků bude zveřejněno na in-
ternetových stránkách města (www.mestojablo-
nec.cz), vylepeno ve městě, a to nejpozději 23. září
2021. Stejnou informaci lze získat i na vnitřním in-
formačním středisku v přízemí budovy radnice.
Občané voliči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt
evidován na radnici (cca 1 500 osob), se mohou vo-
leb účastnit (pokud nebudou mít voličský průkaz)
ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v příze-
mí budovy radnice vedle hlavního vchodu, v Infor-
mačním středisku magistrátu.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat o vy-
dání voličského průkazu, a to písemně v listinné
podobě s úředně ověřeným podpisem (ověření je
osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek)
nebo elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky voliče, tj. fyzické nebo podnikající fyzické
osoby (datová schránka statutárního města Jablo-
nec nad Nisou je wufbr2a), doručené nejpozději do
16.00 hod. dne 1. října 2021. O voličský průkaz ne-
ní možné žádat e-mailem, a to ani se zaručeným
elektronickým podpisem, uznávaným elektronic-
kým podpisem, příp. jiným typem elektronického
podpisu. O voličský průkaz je možné žádat i osob-
ně (Magistrát města Jablonec nad Nisou, Komen-
ského ul. 8, oddělení správních agend) nejpozději
do 16 hod. dne 6. října 2021. Magistrát města předá
voličský průkaz přímo voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu nejdříve
23. září 2021. Voličský průkaz opravňuje voliče
uplatnit své aktivní volební právo v kterémkoliv vo-
lebním okrsku na území ČR, popř. zvláštním voleb-
ním okrsku (tj. v zahraničí). Pokud volič svého prá-
va využije ve volebním okrsku mimo Liberecký
kraj, dostane hlasovací lístky od okrskové volební

komise platné pro ten volební kraj, ve kterém se
bude nacházet. Pokud volič svého práva využije ve
zvláštním volebním okrsku (tj. v zahraničí), bude
volit kandidáty z Ústeckého volebního kraje, tak jak
losem, v souladu se zákonem, určila Státní volební
komise. 

Informace a formuláře viz https://spravni-odbor.
kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-
snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/06-in-
formace-k-volicskym-prukazum.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Magistrát města zajistí doručení sady hlasovacích
lístků každému voliči společně s poučením nejpo-
zději v úterý 5. října 2021 do místa jeho trvalého
bydliště. Hlasovací lístky budou tištěny pouze jed-
nostranně, a tak formát hlasovacího lístku může být
i A3, složený na velikost A4. I tentokrát vyzýváme
občany, aby si prověřili, zda mají správně označe-
ny svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně
stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedeného
data, může si celou sadu vyzvednout denně v pra-
covní době na vnitřním informačním středisku
v přízemí budovy radnice a v den voleb i ve voleb-
ní místnosti.

AKTIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti je povi-
nen prokázat komisi svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky. Musí k tomu použít plat-
ný občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický
nebo služební pas.

S účinností od 2. 8. 2021 již není možné
pro výkon volebního práva vydávat ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Vyzý-
váme voliče, aby si včas ověřili platnost
svého občanského průkazu.

VOLBY MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volič, který bude v den voleb hospitalizován v jab-
lonecké nemocnici, o své aktivní volební právo ne-
přijde. Vedení nemocnice nahlásí magistrátu města
do 14 hod. v pátek 1. října 2021 tyto pacienty, kteří
budou zahrnuti v tzv. zvláštním seznamu. Druhý
den voleb se dostaví zástupci jedné okrskové voleb-
ní komise a umožní pacientům volit. I zde však pla-
tí prokázání totožnosti a občanství. Obdobně pro-
běhnou volby ve věznici v Rýnovicích.

Volební komise určitě navštíví s přenosnou schrán-
kou Dům zvláštního určení Palackého 63–65, aby
zde mohli odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů mů-
žete požádat Magistrát města v Jablonci nad Nisou
e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz, tel. č.:
483 357 545 a v den voleb také okrskovou volební
komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Příslušná
komise k vám v takovém případě vyšle své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schrán-
kou pouze na území svého volebního okrsku. 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Platí pouze za předpokladu, že dne 15. 9. 2021 bude tr-
vat stav pandemické pohotovosti nebo bude vyhlá-
šen nouzový stav, a to alespoň pro část území ČR.

Právo osob omezených na osobní svobodě z dů-
vodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním
COVID-19 pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR upravuje zákon č. 296/2021 Sb.
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
a o změně některých dalších zákonů (dále jen zá-
kon o zvláštních způsobech hlasování). Zákon
o zvláštních způsobech hlasování stanovil pro oso-
by s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu
COVID-19 tyto zvláštní způsoby hlasování:
– hlasování u volebního stanoviště
– hlasování při pobytovém zařízení
– hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pro zajištění těchto zvláštních způsobů hlasování
je Krajským úřadem LK pro celé území okresu
Jablonec nad Nisou zřízena tzv. komise pro hlaso-
vání (dále jen komise), složená z 1 zapisovatele
a 2 členů. Za pořádek při hlasování zodpovídá za-
pisovatel této komise a jeho pokyny k zachování
pořádku a řádného průběhu hlasování jsou závaz-
né pro všechny přítomné osoby.

Oprávněným voličem pro umožnění zvláštního
způsobu hlasování je občan ČR, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let, je přihlášen k tr-
valému pobytu na území okresu Jablonec nad
Nisou a ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způso-
bem hlasování, je osobou v karanténě nebo izolaci,
příp. pobývá v pobytovém zařízení, které je uzavře-
no. Oprávněný volič hlasuje osobně a prokáže ko-
misi svou totožnost, věk, občanství ČR a adresu
místa trvalého pobytu předložením občanského
průkazu. Oprávněný volič prokáže komisi, že je
v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným po-
skytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnu-
tím krajské hygienické stanice, příp. před komisí
vyplní a vlastnoručně podepíše čestné prohlášení
nebo se prokáže listinným nebo elektronickým po-
tvrzením o pozitivním výsledku testu na covid-19.
V případě, že oprávněný volič již má vydán voličský
průkaz, je povinen jej komisi před hlasováním ode-
vzdat. Komise vydá oprávněnému voliči úřední
obálku označenou úředním razítkem krajského
úřadu a příp. mu poskytne také hlasovací lístky.

Hlasování u volebního stanoviště z motorového
vozidla (pro okres Jablonec nad Nisou bude přesné
umístění zveřejněno na webu KÚ LK nejpozději
23. 9. 2021) – pouze středa 6. 10. 2021 od 8.00 do
17.00 hodin. Při příjezdu k volebnímu stanovišti
a odjezdu od něj se oprávněný volič řídí pokyny ko-
mise a příslušníků PČR dohlížejících na provoz
u volebního stanoviště.

Hlasování při pobytovém zařízení (např. dům
seniorů, LDN, zařízení sociálních služeb, věznice,
nemocnice) bude probíhat za předpokladu, že toto
zařízení bude krajskou hygienickou stanicí uzavře-
no. Komise umožní hlasovat oprávněným voličům,
kterým pobytové zařízení poskytuje služby, a i voli-
čům, kteří v pobytovém zařízení pracují nebo vyko-
návají službu. Hlasování může probíhat ve čtvrtek
7. 10. 2021 v době od 8.00 do 22.00 hodin nebo v pá-
tek 8. 10. 2021 od 8.00 do 18.00 hodin, a to po před-
chozí domluvě s pobytovým zařízením. 

Hlasování do zvláštní přenosné schránky bude
umožněno oprávněnému voliči, který bude pobývat
na území Libereckého kraje a který z vážných dů-
vodů nemohl využít hlasování u volebního stano-
viště. Oprávněný volič ale musí o zajištění tohoto
způsobu hlasování dopředu telefonicky požádat
KÚ LK, a to nejpozději do 20.00 hodin dne 7. 10. 2021.
Telefonní číslo zveřejní KÚ LK nejpozději 28. 9.
2021 na svých webových stránkách. Ve své žádosti
sdělí oprávněný volič své jméno a příjmení, datum

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
/8.–9. října 2021/
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen volby) se konají podle zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon). 
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V noci ze 14. na 15. července postihly Jablo-
nec nad Nisou bleskové povodně. Mezi devá-
tou večerní a půlnocí napršelo 42,3 mm/m2.
Ve městě zasahovali hasiči, městská policie
i technické služby. 

Nejhorší situace byla v ulicích Rýnovická, Na
Roli, Na Palouku, 1. máje, Vladimírská, Jateční,
pod vodou byla také okružní křižovatka
U Zeleného stromu. Živel se nevyhnul ani vý-
stavnímu pavilonu B jabloneckého Eurocentra,
kde voda napáchala veliké škody.

„Bleskové povodně nelze s určitostí předví-
dat, jejich průběh je velice rychlý. Hladina řek
nečekaně rychle stoupne a stejně rychle zase
klesne. Tak tomu bylo i v případě Lužické a Bílé
Nisy v Jablonci nad Nisou,“ říká Vratislav Pav-
lín, vedoucí oddělení krizového řízení.

Jak mohou lidé v rizikových oblastech
chránit své životy a majetek?
Důležité je zejména mít přístup k aktuálním
a přesným informacím, díky kterým mohou ob-
čané na vzniklou situaci včas a správně reago-
vat. Na webu města www.mestojablonec.cz
(v sekci bezpečnost – povodně – hladinoměry)
je možné sledovat aktuální stav vodní hladiny
na Lužické Nise v lokalitě U Zeleného stromu,
Bílé Nise v Janově nad Nisou a Mohelce v Ko-
koníně. „Na těchto třech tocích v uvedených lo-
kalitách jsou umístěna čidla, která snímají výš-
ku hladiny toků,“ dodává Pavlín.

Informace o aktuálních stavech vodních toků
mohou občané sledovat i na webu Povodí Labe:
www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/CelkovaMapa.aspx,
popř. na webu Českého hydrometeorologické-
ho ústavu https://hydro.chmi.cz/hpps/. 

„Informaci o případném vzestupu vodních
toků na úroveň 1. stupně nebezpečí a vyšších
stupňů mohou v budoucnu lidé obdržet také
prostřednictvím SMS, pokud se zaregistrují
k zasílání informačních SMS na webu města,“

informuje vedoucí oddělení krizového řízení.
K ochraně obyvatel je možné využívat také va-
rovný informační systém. „V případě hrozící
povodně či jiné mimořádné události mohou být

občané vyrozuměni prostřednictvím bezdráto-
vých hlásičů v postižené oblasti. Varovným sig-
nálem je tzv. „všeobecná výstraha“, která je
specifická kolísavým tónem sirény po dobu 140
vteřin. Varovný signál může být doplněn slovní
informací o druhu nebezpečí,“ uzavírá Pavlín.

Jak může město pomoci při mimořádné 
události, jakou jsou např. povodně?
„Oddělení krizového řízení jabloneckého ma-
gistrátu disponuje v současné době čtyřmi
odvlhčovači vzduchu, které si mohou občané
v případě nezbytné potřeby po mimořádné udá-
losti bezplatně zapůjčit. Po nedávných blesko-
vých povodních byl o vysoušeče veliký zájem,
proto jejich počet postupně navyšujeme,“ kon-
statuje Vratislav Pavlín s tím, že o pomoc je
možné požádat pracovníky krizového řízení na
tel.: 483 357 249, 483 357 250, popř. na tel. čís-
lech 724 179 438, 770 199 544.

Město má dále k dispozici protipovodňové
pytle ke zbudování protipovodňových hrází či
zátarasů. Pytle je možné získat na vyžádání tak-
též na oddělení krizového řízení. (red)

O pomoc žádejte oddělení krizového řízení

Tísňová linka 150
Hasičský záchranný sbor ČR

Tísňová linka 155
Policie ČR

Tísňová linka 156
Městská policie 

Tísňová linka 155
Zdravotnická záchranná služba 

Tísňová linka 112
jednotné číslo tísňového volání

Kam se v případě ohrožení 
obrátit o pomoc?✆

Kritická situace vznikla především na okružní křižovatce U Zeleného stromu, foto archiv JSDHO – Paseky

narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, ad-
resu místa, kde pobývá na území Libereckého kra-
je, a telefonní číslo. Samotné hlasování bude probí-
hat v pátek 8. 10. 2021 v době od 8.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 9. 10. 2021 v době od 8.00 do 14.00 hodin,
kdy se do místa pobytu voliče dostaví komise, vyzve
jej k hlasování. Komise vyčká 10 minut a nedostaví-
li se oprávněný volič k hlasování, má se za to, že opráv-
něný volič hlasování odmítnul.

VOLEBNÍ ORGÁNY
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se
podílí řada volebních orgánů od Státní volební ko-
mise přes primátora města, magistrát města až
k okrskové volební komisi. Komise dbá na pořá-
dek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá
odevzdané hlasy. Komise jsou složeny přednostně
z delegátů volebních stran, a pokud tak není dosa-
ženo minimálního počtu členů okrskových voleb-
ních komisí, tak dále z dobrovolníků jmenovaných
primátorem města. Všem dobrovolníkům – zájem-
cům o tuto práci – za ochotu pomáhat při technic-
kém zvládnutí voleb děkujeme. 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrsko-
vé volební komise se zasílá delegovaným a případ-
ně dojmenovaným zástupcům, zároveň se toto
oznámení vyvěsí na úřední desku magistrátu měs-
ta a tímto dnem se pokládá oznámení za doručené.

VÝSLEDKY VOLBY
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrsko-
vých volebních komisí orgány Českého statistic-
kého úřadu. Český statistický úřad spravuje inter-
netové stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány
výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jednotli-
vými okrskovými volebními komisemi sumarizač-
ním útvarům Českého statistického úřadu za jed-
notlivé kraje, obce i za jednotlivé okrskové volební
komise. Celkové výsledky voleb budou po podepsá-

ní zápisu Státní volební komisí vyhlášeny uveřejně-
ním sdělení ve Sbírce zákonů.

SOUDNÍ PŘEZKUM
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se
může domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší správní
soud) mimo jiné každý občan zapsaný do stálého
seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl posla-
nec zvolen Návrh je nutno podat nejpozději do 10
dnů po vyhlášení celkového výsledku voleb.

INFORMACE
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve měs-
tě odpovídá na magistrátu města tajemník úřadu
JUDr. Marek Řeháček. Připomínky, podněty, návr-
hy můžete podávat na telefon: 483 357 364 nebo
e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

Obecné informace k těmto volbám lze také získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-
snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx
nebo Krajského úřadu Libereckého kraje https:
//spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-
do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rij-
na-2021.

OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26

10 Základní škola, Liberecká 26

11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Kulturní dům, Dělnická 327
47 Kulturní dům, Dělnická 327
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul. 4928/63
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214
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Svozy bioodpadu
Na konci léta a začátkem podzimu se usku-
teční další svozy bioodpadu. Velkoobjemové
kontejnery budou přistaveny vždy na něko-
lika místech. Rozpis stanovišť na září uvádí-
me níže.

Do označených kontejnerů budou moci občané
odevzdat trávu, listí, větve, zbytky rostlinného
materiálu ze zahrad apod. Nebude zde možné
odložit bioodpad živočišného původu! Prosíme

občany, kteří přivezou větve, aby se snažili mi-
nimalizovat jejich objem tak, aby se do kontej-
nerů pohodlně vešel i bioodpad jiných lidí. 

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu na sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského)
pro občany města zdarma. 

Rozpis ambulantních svozů bioodpadu na ří-
jen a listopad zveřejníme v dalších číslech mě-
síčníku a na internetových stránkách města.

Svoz bioodpadu 11. 9. 2021

Pasířská × Ještědská 9.00–11.20
Arbesova u ZŠ 9.30–12.00
Revoluční × Oblouková 10.00–12.40
Mlýnská × Pasecká 10.30–13.20
Brigádnická × Průběžná 11.00–14.00
Kokonínská × Lesní stezka 11.40–14.25
Korejská × Opletalova 12.20–14.50
Ke Starému buku × Turistická 13.00–15.15
U Zastávky 13.40–15.40
Rýnovice (u hřbitova) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 25. 9. 2021

Vrchlického sady 9.00–11.20
Lučanská × Zahradní 9.30–12.00
Panenská × Družstevní 10.00–12.40
Vrkoslavice (u hasičárny) 10.30–13.20
Korálková (u kontejnerů) 11.00–14.00
Smetanova × Mánesova 11.40–14.25
V Nivách × Na Mýtině 12.20–14.50
Žítkova × U Srnčího dolu 13.00–15.15
Dělnická × Na Svahu 13.40–15.40
1. máje × Hluboká 14.20–16.00

(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.

Foto archiv MMJN

O kompostéry byl velký zájem
Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě pod-
poruje domácí kompostování. Je to totiž nej-
lepší způsob, jak předcházet vzniku odpadu
a snížit jeho množství v černých popelnicích. 

Každý, kdo bydlí v rodinném domě nebo má za-
hradu, může bioodpad jednoduše zpracovat.
Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pě-
stování rostlin na zahradě, větve, listí, posečená
tráva atd. – to vše můžeme využít na výrobu

kvalitního kompostu. Ten používáme při pěsto-
vání rostlin jako přírodní hnojivo, které vrací
do půdy výživu a organickou hmotu.

„Po úspěšné realizaci projektu Kompostéry
pro občany města, který proběhl v roce 2018, se
město rozhodlo tuto akci zopakovat. O kompo-
stéry byl opět velký zájem. Žadatelům, kteří
splnili podmínky projektu, byly kompostéry při-
dělovány bezplatně. Do konce roku 2026 bude
kompostér v majetku statutárního města, po

tomto datu přejde do osobního vlastnictví žada-
telů,“ říká Milan Kouřil, náměstek primátora.

Rádi bychom touto cestou poděkovali společ-
nosti Rýnovická energetická, s. r. o., která měs-
tu poskytla velmi příjemné zázemí pro vydává-
ní kompostérů. (end/bš)

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

Kompostéry byly občanům vydávány v prostorách Rýnovické energetické, a. s., foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Ulice V Aleji se otevřela o tři měsíce dříve
Jablonecká ulice V Aleji je otevřená pro pro-
voz automobilů. Na radikální rekonstrukci
ulice včetně oprav dosavadních a položení
nových sítí i kanalizace se pracovalo dva ro-
ky, hotovo mělo být v polovině října. Město
za realizaci zaplatilo 23 milionů korun. 

„Ulici se tak podařilo předat veřejnosti k užívá-
ní o téměř tři měsíce dříve, než stanovil harmo-
nogram. Dříve dokončili své práce i zahradníci,
neboť podle smlouvy se v ulici na zeleni mělo
pracovat do poloviny listopadu,“ konstatuje ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr Rou-
bíček. 

Šlo o velmi rozsáhlé práce, které navázaly na
velkou rekonstrukci kanalizace, vodovodu

a plynovodu v roce 2019. Nově upravené jsou
nyní uliční vpusti, které jsou napojené na zre-
konstruovanou kanalizaci, položené je nové
zemní vedení veřejného osvětlení. 

„Ulice opět odpovídá svému jménu. Celá je
lemovaná nově vysazenou alejí stromů, osazené
jsou nové stožáry veřejného osvětlení. Úpravami
prošly všechny křižovatky, ulice má komplet
nové povrchy a chodníky, místní mají upravené
vjezdy do zahrad, řád dostala parkovací stání,
takže vozy zde už neparkují, kde řidiče napad-
ne. O projektu v době příprav město totiž dis-
kutovalo s občany,“ připomíná náměstek Rou-
bíček, který dodává, že celá zakázka přišla
městskou kasu na 23 milionů korun.

(jn)
Foto archiv MMJN
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O novém systému poplatků za odpad
Více třídíš, méně platíš
V těchto dnech jste mohli najít ve svých schránkách informační leták, kterým jablonecký
magistrát informuje o zásadních změnách v systému odpadového hospodářství, k nimž
dojde od 1. ledna 2022. O odpadovém hospodářství píšeme v Jabloneckém měsíčníku
od jara a dál se mu budeme věnovat v každém letošním čísle.

Ve zmíněném letáku jsou uvedeny přehledně všechny
základní informace o změnách, odkazy, kontakty na
místa a úředníky, kam se může občan obrátit s dota-
zy a problémy. Nedostal jej však každý, jen zástupci
SVJ a majitelé nemovitostí. A protože změny se dotk-
nou prakticky všech Jablonečanů a vyvolávají spous-
tu otázek, pro začátek nabízíme odpovědi na ty nejzá-
kladnější. 

Co je důvodem změn a jaký je jejich cíl?
Členské státy EU si daly za cíl přecházet od skládko-
vání ke třídění, k recyklaci a k využití odpadových
materiálů. ČR to zavádí do praxe změnou zákona
o odpadech. Spojená s tím byla i změna zákona
o místních poplatcích. Pro obce a města to znamená
povinnost zrušit dosavadní způsob placení za likvida-
ci komunálního odpadu. „V Jablonci jsme dosud pla-
tili za odvoz odpadu na základě smlouvy s městem,
které zastupovaly Severočeské komunální služby,
spol. s r. o. Nově od 1. 1. 2022 budeme platit za likvi-
daci odpadů na základě tzv. místního poplatku,“ říká
ekonomický náměstek Milan Kouřil a dodává: „Cílem
uvedených změn je motivovat lidi, aby co nejvíce sni-
žovali množství svého směsného odpadu, a naopak
co nejvíce třídili. Obecně jde o náš společný zájem na
ochraně životního prostředí. A je třeba i připome-
nout, že samotné obce mají ze zákona povinnost zvy-
šovat podíl tříděného odpadu.“ 

Kdo má povinnost se k místnímu poplatku
registrovat? 
Poplatek zavádí Jablonec obecně závaznou vyhláškou
č. 4/2021 schválenou usnesením zastupitelstva města
č. ZM/137/2021 přijatým dne 17. 6. 2021 a platí od
1. 1. 2022 (pokud si chcete vyhlášku přečíst, najdete ji
na webu města/životní situace/životní prostředí/ob-
jednání popelnice (kontejneru)/Související životní si-
tuace – Místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci). Podle této vyhlášky je plátcem
místního poplatku společenství vlastníků jednotek
(SVJ) nebo vlastník nemovitosti, plátce je povinen se
k místnímu poplatku registrovat, a to nejpozději do
konce letošního roku, kdy skončí platnost smluv s měs-
tem. Bez nové registrace nebude nádoba odvezena.

Změna systému platby za odpady je administrativ-
ně i technicky velmi náročná, týká se přibližně 5 500
plátců, proto přichází magistrát s nabídkou možnosti
registrace k místnímu poplatku již od 1. září.

Jaké změny nás čekají?
Ohledně vývozu popelnic se pro občany vlastně nic
nemění. Popelnice bude i nadále vyvážet společnost
Severočeské komunální služby, s.r.o. Každý registro-
vaný plátce poplatku ale bude mít možnost si nově
zvolit velikost popelnice a stanovit, jak často má být

vyvážena. Tím si vlastně rozhodne o tom, kolik bude
platit. Dobrá zpráva je, že v průběhu roku lze velikost
nádoby i četnost jejího vyvážení změnit. Je třeba po-
čítat s tím, že nový systém nemusí hned od začátku
fungovat ideálně a bude se teprve postupně ladit.
Proto zástupci města prosí občany v tomto ohledu
o trpělivost.

Co s dosavadní smlouvou? 
Od 1. 1. 2022 již nelze zajišťovat službu svozu a likvi-
dace odpadu na základě dosud platných smluv. Nově,
od 1. 1. 2022, je odkládání odpadů zpoplatněno míst-
ním poplatkem dle shora uvedené OZV. Smlouvy
o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu
uzavřené mezi poplatníkem a městem k 31. 12. 2021
zanikají. Případné úhrady na základě těchto smluv po
1. 1. 2022 budou vraceny zpět jejich plátci, popř. ne-
budou přijímány.

Více třídíš, méně platíš
Kolem tohoto hesla se vlastně točí celý problém.
Pokud netřídíme a odkládáme všechen svůj odpad do
popelnic, potřebujeme jich více, objemnější a častěji
vyvážené. A za to samozřejmě i víc zaplatíme. Proto –
kdo chce ušetřit, měl by co nejvíce třídit. Je ale také
třeba říct, že 20 let byl v Jablonci systém poplatků na-
stavený nespravedlivě, protože zvýhodňoval velké ná-
doby na úkor malých. Neboli např. obyvatelé sídlišť
s velkými kontejnery platili v přepočtu na 1 litr odpa-
du méně než majitelé domů s jednou popelnicí. A to
se novou vyhláškou narovná. Proto by právě lidé na
sídlištích sdružení ve společenstvích vlastníků mohli
být zklamáni, že změny pro ně znamenají zdražení.
Přesto i oni mají možnost platit méně. Při intenziv-
nějším třídění si budou moci nastavit méně četné
svozy, méně popelnic, přístup k nim pak chránit uza-
mykáním. Doporučujeme především všem SVJ, ale
i majitelům nemovitostí, aby si vše vyhodnotili až po
určité době fungování nového systému. Rozhodně ne-
ní třeba překotně měnit počty a četnost svozů hned.
Jak jsme již uvedli, měnit lze cokoli i v průběhu roku.

Dostatek informací
Tématu jabloneckého odpadového hospodářství se
budeme i dál podrobně věnovat a každý měsíc přine-
seme odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se
v praxi setkávají pracovníci magistrátu. Zde je pře-
hled tematických okruhů k odpadům pro následující
vydání Jabloneckého měsíčníku:
• Říjen – Jak se třídí, co kam patří, co se s odpadem

dál děje, mapa stanovišť tříděného odpadu. 
• Listopad – Co vám pomůže při třídění? Kam s vel-

koobjemovým odpadem?
• Prosinec – Černí pasažéři a jejich postihy.
• Leden – Reuse centrum – nově i v Jablonci. (vrk)

■ Užitečné info
SPRÁVCE POPLATKU: 
Magistrát města Jablonec nad Nisou,
oddělení rozpočtu a poplatků

PLÁTCE POPLATKU: 
a) společenství vlastníků jednotek,

pokud pro dům vzniklo 
b) vlastník nemovité věci v ostat-

ních případech

Změna systému platby za odpady
je administrativně i technicky vel-
mi náročná, týká se přibližně 5 500
plátců, proto přichází město s na-
bídkou možnosti registrace k míst-
nímu poplatku již od září.

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Od 1. září 2021 bude v přízemí bu-
dovy radnice v informačním stře-
disku (ne turistické IC) možné
odevzdat vyplněné Ohlášení plátce
poplatku. Vchod do kontaktního
místa je z ulice Kamenná, nikoli
přes vnitřní informační centrum
radnice.

ÚŘEDNÍ HODINY 
kontaktního místa:
pondělí a středa: 
8.00–11.30 a 12.30–17.00 
úterý, čtvrtek, pátek: 
8.00–11.30 a 12.30–14.00

V úřední dny (pondělí, středa) je
možné využít i stávající pracoviště
odpadů z boku radnice (bývalá vi-
notéka) vchod z ulice Kamenná.

KONTAKTY: 
p. Hušková 
e-mail: huskova@mestojablonec.cz 
tel. 483 357 253 

p. Dvořáková 
e-mail: dvorakova@mestojablonec.cz 
tel. 483 357 222

ZPŮSOB PODÁNÍ 
Ohlášení plátce poplatku:
a) osobně na Magistrátu města

Jablonce n. N., na nově zříze-
ném kontaktním místě; 

b) písemně – doručit (zaslat)
vyplněný a podepsaný formulář
správci poplatku, obálku ozna-
čit heslem ODPADY;

c) schránka umístěná před
vchodem do budovy městské
policie označenou nápisem
KORESPONDENCE ODPADY.
Schránka je k přístupná
nepřetržitě.

d) datová schránka – ID: wufbr2a

Ceník podle velikosti sběrné nádo-
by a četnosti svozu je přílohou no-
vé OZV č. 4/2021, která nabude
platnosti 1. 1. 2022. 

Její úplně znění (Místní poplatek
za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci) najdete na
webu města v kapitole životní
situace – životní prostředí – ob-
jednání popelnice/kontejneru-
související situace, a to pokud
zvolíte zobrazení ÚPLNÉ. Na
stejném místě najdete také kon-
takty, formuláře i odpovědi na
nejčastější otázky. 

Nové kontaktní místo, foto Petr Vitvar
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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
popřípadě vyšší odborné vzdělání se stavebním
zaměřením; možno i středoškolské za podmín-
ky minimálně 3 roky práce v oboru; znalost sta-
vebního zákona; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); dobré komunikační
schopnosti pro jednání s právnickými i fyzický-
mi osobami; odpovědnost, samostatnost, flexi-
bilita; přehled o právních předpisech v oblasti
veřejného stavebního práva, znalost práce
s mapovými podklady a orientaci v místopisu
města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon) a to na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

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

Přihlášky do 10. září 2021 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání, minimálně bakalářské nebo vyšší od-
borné vzdělání (DiS.); výborné komunikační
schopnosti a schopnost jednat s lidmi, psychic-

ká odolnost; samostatnost, odpovědnost, aktiv-
ní přístup k řešení problémů, flexibilita a krea-
tivita, velmi dobrý písemný projev; uživatelská
znalost práce na PC (Word, Excel, internet);
orientace v právních předpisech týkajících se
živnostenského podnikání a kontroly a znalost
správního řádu výhodou; řidičský průkaz sku-
piny B výhodou.

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

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 10. 2021 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 15. září 2021 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Jablonecký měsíčník je nejlepším v Česku
Jablonecký měsíčník, který vydává statutár-
ní město, zvítězil ve své kategorii v celore-
publikové soutěži O nejlepší obecní či měst-
ský zpravodaj. Soutěž již podesáté vyhlásilo
občanské sdružení Civipolis, o. p. s., spolu-
vyhlašovatelem je Sdružení místních samos-
práv ČR.

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o. p. s., Katedra po-
litologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU,
Sdružení místních samospráv ČR, Angelus
Aureus, o. p. s., a Středomoravská agentura roz-
voje venkova. Sedmičlenná porota složená ze
zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novi-
nářů či grafiků vybírala ze stovek přihlášených
zpravodajů a své body přidělovala v jednotli-
vých kategoriích – nejlepší zpravodaj obecní,
městský nebo mikroregionu a nejlepší rubrika.

„Porota se shodla na tom, že v kategorii měst-
ských zpravodajů je tentokrát nejlepší Jablo-
necký měsíčník, který vydává město Jablonec
nad Nisou v Libereckém kraji, druhý největší
počet bodů získal Zpravodaj města Uherské
Hradiště ze Zlínského kraje, třetí nejlepší je
Uhříněveský zpravodaj z městské části Praha 22,“
řekl Pavel Šaradín, předseda poroty z Katedry

politologie a evropských studií FF UP Olomouc
s tím, že letos bylo pro hodnotitele velmi obtíž-
né vybrat a obodovat nejlepší zpravodaje z ro-
ku 2020. 

„Dlouho jsme jimi listovali a zvažovali, který
z nich je skutečně ten top nejen po stránce gra-
fické, ale také co do kvality textů, pestrosti,
a nakonec i celkového dojmu,“ uvedla při pře-
dávání cen 4. července na Velehradě místopřed-
sedkyně hodnotící komise Marie Šuláková.
Podle ní byla tentokrát společným tématem
všech zpravodajů pandemie covidu. „Ve všech
obecních a městských zpravodajích se psalo

o konkrétní formě pomoci obyvatelům, kteří
radniční periodika skutečně čtou. Potvrdilo se,
že zpravodaje mají lidi nejen bavit, vzdělávat,
stmelovat, ale že mohou významně přispět
k informování v dobách krize. Zpravodaje v do-
bě pandemie také nahradily společenskou čin-
nost v obcích. Za to patří všem tvůrcům podě-
kování,“ uzavřela Šuláková.

Letošní ocenění v soutěži nebylo tím prvním,
kterým se měsíčník může pochlubit. Uspěl už
v roce 2015, kdy byl v kategorii městských
zpravodajů za rok 2014 druhý. 

Jablonecký měsíčník vydává radnice od roku
1998, v květnu 2007 se změnila jeho grafická
podoba. Vychází 11× ročně v nákladu 21 tisíc
výtisků a občané města jej dostávají do svých
schránek zdarma, přičemž distribuci zajišťuje
magistrát vlastními silami. Od února 2012 pat-
ří jedna strana seniorům, kteří si její obsah při-
pravují sami. V posledních letech se na strán-
kách zpravodaje kromě zajímavých osobností
regionu představují také zastupitelé města.
V měsíčníku každoročně vychází plán zimní
údržby s mapou nebo výklad rozpočtu města,
součástí letního dvojčísla jsou turistické a his-
torické zajímavosti. (red)

Jak můžete mluvit s úřadem
Dostatek včasných informací je důležitý.
A protože k nám občas doputuje stížnost, že
jste tu nebo onu informaci neměli včas nebo
vůbec, vyzkoušeli jsme všechny cesty sami na
sobě a zjistili, že funkční jsou. K tomu, aby
zprávy dorazily k cíli, však potřebují přece
jen trochu také od vás – musíte je chtít. 

Město prostřednictvím svých informačních kaná-
lů nabízí občanům spoustu informací z nejrůz-
nějších oblastí. A je jen na vás, Jablonečanech,
které z nich využijete. Proto jsme zmapovali
způsoby, jak s úřadem můžete „mluvit“. A ke
sdělení jejich souhrnu jsme zvolili jednu z nej-
širších informačních cest – Jablonecký měsíčník,
který dostávají všechny jablonecké domácnosti
zdarma do schránek. Dalším zdrojem nepře-
berného množství informací je městský web. 

Aktuality
Aktualita je upozornění na důležitý článek ne-
bo informaci. Najdete ji na úvodní straně webu

nebo v mobilní aplikaci. Aktuální informace si
však můžete nechat i zasílat na e-mail podle
oblasti, která vás zajímá. Ať jsou to články z we-
bu nebo oznámení na úřední desce. O mimo-
řádných situacích informuje město také formou
sms zpráv. 

K příjmu zpráv přes e-mail nebo sms je však
třeba se zaregistrovat. K dispozici je i RSS kanál
nebo notifikace v mobilní aplikaci a poslední
možností je sledovat sociální sítě – Twitter a Face-
book.

Úřední deska
Možná potřebujete znát jen oznámení zveřej-
něná na úřední desce. Kromě jejího sledování
na webu platí i tady, že se můžete zaregistrovat
k odběru na e-mailovou adresu, což je úplně
nejjednodušší a nejkomfortnější cesta. Můžete
využívat mobilní aplikaci nebo si vyhledávat
oznámení v tzv. kiosku, to je elektronická inter-
aktivní úřední deska, kterou najdete na budově
radnice na straně z ulice Kamenná. 

Životní situace
Potřebujete si aktualizovat doklady, plánujete
svatbu, měníte bydliště, pořizujete si psa apod.?
To je jen několik příkladů situací, v nichž se
v průběhu života ocitáte a nevíte přesně, co je
třeba zařídit a jaké doklady či podklady budete
k úřednímu řízení potřebovat. Pro tuto příleži-
tost jsme na městském webu vytvořili Životní
situace, které jsou ještě rozdělené do různých
kategorií pro lepší orientaci. Informace k nim
opět najdete na webu, v mobilní aplikaci nebo
ve zmíněném kiosku na budově radnice. 

Vybrali jste svou možnost?
Ani toto není kompletní výčet možností, jak
můžete být informovaní o dění ve městě.
Způsob, jak s úřadem mluvit, vám představíme
v říjnovém čísle Jabloneckého měsíčníku. (jn)
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■ Jubilea
Výročí zlaté svatby
V pátek 17. září oslaví zlatou svat-
bu manželé Alena a Vladimír
Hilgerovi z Vrkoslavic. Dcery
Andrea a Michaela s rodinami
přejí svým nejbližším do dalších
společných let hodně zdraví, lás-
ky, štěstí a vitality.

Vzpomínáme
V úterý 29. června uplynulo deset
let od smutné události – úmrtí Mi-
roslava Sochora z Kokonína. Stále
na Tebe vzpomínáme, manželka
Jaroslava, syn Miroslav a tchán
a tchýně Rozmaníkovi. 

■ Pietní akt
53. výročí vstupu vojsk Varšavské
smlouvy na území Českosloven-
ska 21. srpna 1968 si v sobotu při-
pomněli členové vedení města
v čele s primátorem Jiřím Čeřov-
ským, poslanci Parlamentu ČR
Jana Pastuchová a Petr Beitl, zá-
stupci ozbrojených složek a další
hosté. Všichni uctili památku obě-
tí položením květin k pomníku
Bojovníků za svobodu a obětí bez-
práví v ulici gen. Mrázka.

Jablonec se ve dnech 12. až 15. srpna proměnil v hlavní
město šperků, skla a bižuterie, a to díky 10. ročníku tradič-
ní výstavy Křehká krása. Foto Petra Endlerová

Již osmý ročník JBC 4X Revelations se uskutečnil 15. až 17.
července v bikeparku v Jablonci nad Nisou. Závod opět
ovládl domácí Tomáš Slavík. Foto Lukáš Wagneter

Kogenerace posunuly Jablonec
na špičku v zelené energetice
Kogenerační jednotky byly slav-
nostně uvedeny do provozu 29.
července za přítomnosti zástup-
ců společnosti ČEZ Energo, kte-
rá instalaci jednotek zajistila
a zaplatila a bude je také ve spo-
lupráci s Jabloneckou energetic-
kou provozovat. 

Nacházejí se v plynových ko-
telnách v ulicích Liberecká,
Březová, J. Hory a B. Němcové. 

„Slíbili jsme občanům stabilní
a ekologickou dodávku tepla za
výhodné ceny v nejbližších le-
tech i dále do budoucna, a to pl-
níme,“ říká primátor Jiří Čeřov-
ský. (mh)

S rehabilitací 
do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdra-
ví na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem. 

Akce pro veřejnost s názvem Oči
a vše co se kolem nich točí je letos
zaměřená na náš zrak, na to, co mů-
žeme vidět a nevidíme, co s ním
souvisí, jeho propojení s orgány,
s pocity a vztahy. „Na programu
jsou přednášky, tematická cvičení,
chůze s holemi Nordic Walking
a nahlédnutí do svého nitra“, zve
na seminář primářka oddělení
Alena Svárovská. Termín konání je
9. 9.–12. 9. Udělejte si čas na to
nejdůležitější – na své zdraví. Bliž-
ší informace k akci včetně způso-
bu přihlášení jsou zveřejněny na
webových stránkách nemocnice
www.nemjbc.cz nebo k doptání na
svarovska@nemjbc.cz, případně
na telefonu 483 345 811.

Hledáme 
nejoriginálnější 
motto 
České mincovna hledáme nejo-
riginálnější motto na pamětní
medaili, kterou dostane každý
závodník Jizerské 50. 

Zapojit se může kdokoliv a svým
nápadem tak ovlivnit podobu jed-
né (ročníkové) strany medaile!
Každý, kdo pošle návrh, bude za-
řazen do losování a může vyhrát
startovné! „Máte nápad na slogan
dlouhý do 30 znaků? Tak nám ho
napište do online formuláře,“ vy-
zývají organizátoři závodu 55.
ČEZ Jizerská 50 s tím, že odkaz je
https://bit.ly/Hlasovani_motto_na
_medaili nebo jej najdete na webo-
vých J50 či na sociálních sítích.
Čas máte až do poloviny září. Po
předvýběru budou ty nejlepší ná-
pady odprezentovány na výstavě
v jabloneckém Domě Scheybalo-
vých s tématikou olympioniků a ly-
žování. Vernisáž výstavy je 23. září.

Cyklotrasa Odra 
– Nisa pokračuje
Další část města bude pro cyklis-
ty bezpečnější. 

V současné době se pracuje na
další části cyklotrasy Odra – Nisa –
úsek ulice 5. května – silnice I/14,
dlouhé necelé tři kilometry. Kon-

krétně práce zasáhnou úsek od ná-
městí Boženy Němcové po sjezd na
komunikaci I/14 ve směru na Lu-
čany. Hotovo by mělo být v polovi-
ně října. „Na stavbu město získalo
od Libereckého kraje z programu
Rozvoje cyklistické dopravy dotaci
ve výši 1,7 mil. Kč,“ říká Markéta
Spurová z oddělení dotací. Dotace
pokryje významnou část celko-
vých nákladů, které by měly do-
sáhnout částky 4,4 mil. Kč včetně
DPH a budou zahrnovat zpevnění
zárubní zdí a vyztužení svahů.
Obnoveno bude veřejné osvětlení
na náměstí Boženy Němcové
a v propojovací stezce Na Mýtině
a Pionýrů. Chybět nebude ani nové
dopravní značení po celé trase.
„Cílem je zlepšit nejen stav komu-
nikace, ale hlavně zvýšit bezpeč-
nost cyklistů. Prosíme občany
o shovívavost po dobu stavby,“ ří-
ká Pavel Sluka z oddělení investič-
ní výstavby.

Africký mor prasat
Africký mor prasat představuje
pro domácí i divoká prasata ne-
bezpečné onemocnění, které se
v České republice podařilo v ro-
ce 2019 úspěšně vymýtit. 

Avšak riziko opětovného zavle-
čení infekce vzhledem k aktuální-
mu výskytu nákazy v sousedních
zemích, jako jsou Polsko, Ně-
mecko a Slovensko, zůstává vyso-
ké. Evropský úřad pro bezpečnost

potravin (EFSA) ve spolupráci
s Odborem bezpečnosti potravin
Ministerstva zemědělství proto
připravil informační kampaň s ná-
zvem Zastavme africký mor pra-
sat, která má přispět ke zvýšení
povědomí o prevenci tohoto vyso-
ce nakažlivého onemocnění u od-
borné i laické veřejnosti. Proti
africkému moru prasat neexistuje
žádná vakcína, proto vznik ohnis-
ka nákazy může vést v postižené
oblasti k porážce velkého počtu
prasat chovaných na farmách. Jak
proti africkému moru prasat bojo-
vat se dozvíte na https://efsa.git-
lab.io/multimedia/asf/index.ht-
ml#/cs/

Aerobik Elán 
zahajuje cvičení
V pondělí 6. září začíná v měst-
ské sportovní hale a v tělocvičně
ZŠ Na Šumavě pravidelné cviče-
ní, které pořádá TJ Aerobik Elán
Dagmar Březinové. 

V hale si můžete v pondělí a ve
středu zacvičit calanetiku, v úterý
power jógu. V tělocvičně ZŠ Na Šu-
mavě jsou připraveny lektorky
s cvičením bodybuilding, dance
mix, zumba a P–C CLASS. Přihla-
šování na lekce není nutné, 1 lek-
ce za 50 Kč, permanentka pro oso-
bu na 20 hodin za 800 Kč. Info:
Dáša Březinová 603 812 214, bre-
zinova.dasa@gmail.com.

Foto archiv JE

Foto archiv Nemocnice Jablonec n. N.

Foto Martin Kubišta
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Město prodá kotelny svých objektů Jablonecké
energetické, a. s.
Jablonečtí radní schválili záměr prodeje části kote-
len společnosti Jablonecká energetická, a.s., (JE) za
necelé tři miliony korun. JE tak bude nově dodávat
teplo i do městských objektů s vlastními zdroji. 

„Prodejem kotelen se tak městu sníží náklady za ve-
dení agendy související s dodávkou tepla, zvýší se
komfort dodávek – uspoří se za nákup paliva, ale zvýší
se účinnost výroby tepla,“ říká Milan Kouřil, ekono-
mický náměstek statutárního města Jablonec nad Ni-
sou, a dodává, že město navíc ušetří náklady za pro-
voz, opravy, údržbu a investice do rekonstrukcí. „Nižší
bude i sazba DPH ve finální ceně za nákup plynu, nově
bude činit 10 % oproti současným 21 %. V úhrnu a dlou-
hodobém horizontu se bude jednat o významné úspory.“ 

V současné době spravuje kotelny technický odbor
magistrátu a palivo pro většinu subjektů zajišťuje
město. „Prodej kotelen městských objektů zapadá do
celkového rámce směřování energetiky města. Ener-
getický management nebo energetickou koncepci bude
v budoucnu zajišťovat Jablonecká energetická,“ uzaví-
rá náměstek Kouřil.

Rada města Jablonec na svém mimořádném zase-
dání schválila prodej vybraných kotelen JE, a. s., za
celkových 2 847 tis. korun. Jde o nejstarší plynové ko-
telny, do jejichž rekonstrukcí by v příštích pěti letech
měla JE, a.s., investovat částku 17,9 mil. korun bez
DPH. Jako vlastník zajistí nepřetržitý monitoring je-
jich provozu včetně pravidelných předepsaných revizí
a kontrol. 

Nejen v sociálně vyloučených lokalitách panuje
předluženost
V roce 2019 uzavřel Jablonec nad Nisou s Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Memo-
randum o spolupráci formou vzdálené dílčí podpo-
ry. Po třech letech jablonečtí radní schválili Plán
vzdálené dílčí podpory.

„Tento typ podpory poskytuje vládní odbor obci, kte-
rá má na svém území sociálně vyloučenou lokalitu
nebo je na jejím území identifikován dílčí problém
v souvislosti se sociálním vyloučením,“ říká náměstek
primátora pro oblast sociální David Mánek. Podle jeho
slov účelem podpory je řešení problémů minimálně
v jedné či více tematických oblastech zavedením kon-
krétních a praktických lokálních opatření, vzešlých ze
zjištěných místních potřeb. Žádost byla zaměřena na
oblast bydlení a s ní související problematiku. 

V září 2020 vznikla pracovní skupina řešící dluho-
vou problematiku, která zanalyzovala dluhovou pro-
blematiku ve městě i stav sítě sociálních služeb ve
vztahu k dluhům a sociálnímu vyloučení, aby na je-

jich výsledcích formulovala opatření pro místní kon-
text a zakotvila je v plánu na léta 2021–2023. Analýza
mimo jiné ukázala, že jedním ze zásadních problémů
území, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, je
předlužení obyvatel. 

Jablonec získal dotaci na retenční nádrž
Jablonec nad Nisou byl úspěšný s žádostí o dotaci
EU z Operačního programu Životní prostředí. 

Ta byla městu udělená v požadované výši 16,5 mil. Kč
na projekt Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou. Ná-
klady na vybudování nádrže v rámci projektu dešťové
kanalizace za necelých 40 mil. korun se rovnají část-
ce 19,5 mil. korun, realizace je plánovaná na období
duben–září 2022. 
• Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
• Celkové náklady: 39 928 tis. Kč
• Způsobilé výdaje: 19 449 tis. Kč
• Výše dotace z EU: 16 531 tis. Kč
• Fyzická realizace: duben–září 2022

Žádost město podalo do 144. výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí – Zlepšování kvality vod
a snižování rizika povodní, kterou vyhlásilo loni v úno-
ru Ministerstvo životního prostředí. „Cílem projektu
retenční nádrže pod Anenským náměstím je zajistit
povodňovou ochranu centra a hospodařit se srážkový-
mi vodami. Vybudování retenční nádrže je součástí
projektu Dešťová kanalizace Jablonec n. N. CENTRUM
– II. etapa, ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměs-
tí,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dota-
cí jabloneckého magistrátu, s tím, že celkové náklady
na celý projekt dešťové kanalizace se rovnají částce té-
měř 40 mil. korun. 

V současné době odchází srážkové vody ze zmíněné
lokality kanalizační sítí, což při prudkých deštích vede
k častému přeplnění kanalizace a k záplavám v okolí
Anenského náměstí poblíž vodního toku Lužická Nisa
a nepřiměřeně zatěžují čistírnu odpadních vod. 

„Realizací projektu se srážkové vody odkloní z jed-
notné kanalizační sítě, neboť část z nich dočasně za-
drží retenční nádrž, a pak se bezpečně odvedou do
Lužické Nisy, až její hladina opadne. Vlastní retenční
nádrž doplní sedimentační prostor pro předčištění vod
a další, ve kterém se bude akumulovat voda pro zpět-
né využití,“ vysvětluje záměr využití retenční nádrže
pod Anenským náměstím koordinátor projektu dešťo-
vé kanalizace Otakar Kypta. (jn)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

■ Gratulujeme
101. narozeniny paní
Bednářové 
Po roce jablonecký primátor Jiří
Čeřovský navštívil paní Lidmilu
Bednářovou, aby ji poblahopřál
k jejím 101. narozeninám, které
oslavila 29. června. Paní Bedná-
řová nyní žije v Domově seniorů
U Přehrady. 

S kyticí a dárkovým balíčkem
primátor Čeřovský paní Bednářo-
vou pozdravil a popřál ji hodně
zdraví, vyptal se, jak své naroze-
niny oslavila a co se změnilo za
rok, který uběhl od loňského set-
kání. Tehdy se s paní Bednářovou
seznámil na zahradě domova. 

„Paní Bednářová si stále zacho-
vává svou vitalitu, i když už pře-
kročila stoletou hranici života. Je
to neuvěřitelné a bylo to velmi
milé setkání,“ konstatoval Jiří Če-
řovský, který si s jubilantkou slí-
bil, že se uvidí nejpozději opět za
rok. (jn)

100 není žádný věk
Důkazem toho jsou paní Natálie
Sazimová a paní Anna Lene-
mayerová, které své sté narozeni-
ny oslavily v červenci. Oběma
oslavenkyním přišel popřát také
primátor města Jiří Čeřovský
a kromě květiny jim předal i dár-
kový balíček.

Paní Anna Lenemayerová žije
v Domově seniorů U Přehrady
a i v tomto věku se zapojuje do
většiny aktivit, které toto zařízení
nabízí. 

Druhá oslavenkyně, paní Natálie
Sazimová, na sebe prozradila, že
pochází z Polska a do Jablonce
přišla se svým manželem po druhé
světové válce. Při návštěvě za-
vzpomínala na okolnosti, za kte-
rých se s manželem brali, na ro-
ky prožité za války a neopomněla
ani současnost. 

„Paní Sazimová je velmi čilá,
každý den jde na procházku do
města a zajímá se o věci kolem
sebe,“ prozradila na ni Dagmar
Březinová, která paní Sazimovou
zná od dětství a pravidelně ji
v bytě v Novoveské ulici navště-
vuje. (mj)

Lidmila Bednářová

Natálie Sazimová

Anna Lenemayerová
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Především to byla snaha o oživení uvadajícího
centra města. Patřím ke generaci, která měla
šanci během studií vyrazit do zahraničí a vidět
živá, pulsující centra měst plná kaváren a ma-
lých obchodů, ulice plné lidí a cyklistů. Dlouho
jsem žil v domnění, že podobné by to mohlo být
i v centru Jablonce. Z tohoto důvodu jsme před
10 lety s manželkou v samotném centru města
– na domnělé „dobré adrese“ – otevřeli kavár-
nu s vínem od francouzských malovýrobců
a nad ní zrekonstruovali byt pro naše společné
bydlení. Po čase přišlo poměrně zásadní vy-
střízlivění, kdy jsme se stali svědky opačného
trendu, než jsme si představovali – uvadajícího
prostředí okolo nás s prohlubujícími se socio-
patologickými jevy, nulovou aktivitou města
v nasměrování turistů z narvaných Jizerek smě-
rem do Jablonce, „divokou“ sociální politikou
města završenou nesmyslným Centrálem. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Jsem členem majetkoprávního výboru, kde se
snažím klást větší důraz na ochranu veřejných
zájmů při prodeji majetku, hledání lepších ur-
banistických koncepcí a politiku výstavby bytů.
K ochraně veřejného zájmu bych rád podotkl,
že spousta lidí považuje nás, Piráty, za levicově
smýšlející extrémisty, což mně připadá legrač-
ní, jelikož já i většina mých kolegů pocházíme
z podnikatelského prostředí. Hodně se věnuji
autobusové dopravě a energetické koncepci
města. Mým osobním cílem je především hle-
dat rovnováhu v komunikaci mezi privátním
a veřejným sektorem, hledat spolupráci namís-
to stávajícího klientelismu a spekulantství.

Hrál jste úspěšně tenis, ale vrcholově jste se
mu nevěnoval, proč?
V Jablonci jsou dva kluby. Proseč, kde se hraje
tenis vrcholově, a Břízky, kde hrajeme tenis
spíše pro radost a zábavu. Mě k tenisu přivedli
rodiče, kteří hráli v Břízkách, kde se věnovali
také mládeži. Vyrůstal jsem na tenisových kur-
tech. Trénoval mě tatínek, ale nebyl jsem ten
typ, který by tenis intenzivně trénoval několik

hodin denně. I přesto jsem byl poměrně úspěšný,
ale vždy jsem byl veden k tomu, že prioritou je
vzdělání a škola. Tato skutečnost hrála roli
i v mých 18 letech. Měl jsme možnost jít trénovat
do USA, slíbeno jsem měl i studijní stipendium.

Nelitoval jste později?
Nelituji, měl jsem příležitost vydat se do
Francie, studovat tam politologii a sbírat víno
na francouzských vinicích, projet Pyreneje na
kole. Naučil jsem se řeč. Poznal úžasné lidi.
Krátce po škole jsem měl možnost odjet pra-
covně do Tunisu. Jednalo se o stavební zakáz-
ku. Byl to neskutečný zážitek. 

V jakém ohledu?
Jednalo se o výstavbu kulturního centra o roz-
loze dvou fotbalových hřišť. Dělal jsem tam
projektového manažera. Fascinující byly kul-
turní zvyklosti místních. Strom byl pro ně po-
svátný. Celá stavba se kreslila dle palem, které
na pozemku rostly možná stovky let. 

Věnoval jste se pak oboru právníka?
Dvanáct let jsem pracoval jako podnikový práv-
ník v Preciose. Poté definitivně převážila touha
po změně, nechuť dělat právo a idea postavit
vlastní podnik, něco vytvořit, být kreativní a vy-
budovat nové projekty. Ty jsou do jisté míry
ovlivněny Francií. S manželkou Eliškou jsme
před 10 lety otevřeli La Kavárnu. Tento krok vní-
mám pozitivně, vytvořili jsme krásné místo pro
setkávání uprostřed města. Díky tomu jsem pot-
kal celou řadu dobrých lidí a zrodila se spousta
dobrých věcí. Například idea pivovaru Volt ne-
bo projekty Jizerská 50× jinak či Sígr z jabka.

Je kavárna spíš koníček?
Ano, s manželku máme svá zaměstnání a ka-
várna je náš společný koníček. Uvidíme. Rádi
bychom ji spojili s minisýrárnou, a máme i dal-
ší plány. Ale k tomu dojde časem, pro nás je dů-
ležitý také společně strávený čas. Rád se věnuji
rodině a dětem. Snažím se na ně přenést vše
dobré, co mě naučili rodiče, včetně lásky ke
sportu.

Vedete je k tenisu?
Ano, to je můj celoživotní koníček, tenisu se vě-
nuji stále, trénuji nejen své děti v Břízkách.

Jak vnímáte své rodné město?
Co se týče urbanismu, připadá mi, že se jedná
v Jablonci o zakázané slovo. Moje žena Eliška
je, stejně jako celá řada mých pirátských kole-
gů, architektkou se zkušenostmi ze zahraničí
(Paříž). Hlavně díky ní intenzivně vnímám zda-
řilý urbanistický rozvoj nejen zahraničních, ale
také mnoha okolních českých měst jako
Vratislavice nebo Turnov. Jednoduše pak do-
cházíme k závěru, že v našem městě urbanis-
mus prostě neděláme. Např. nekoncepční vý-
stavba objektu Central, který namísto možné
progresivní budovy se zelenými plochami, OZE,
byty a partery, jež mohla být pro oživení centra
velkou nadějí, skončila jako zastaralá stavba
s vysokými hradbami – pro život i podnikání
v centru města naprostá tragédie. Upíráme se
k nesmyslně megalomanským projektům vy-
tvářejícím nové bariéry a komplikujícím již tak
složité řešení dopravní situace ve městě jako je
tunel u přehrady, zároveň netvoříme propojené
a prostupné město pro chodce a cyklisty za úče-
lem snížení počtu aut v ulicích. Říkáme si měs-
to sportu, ale nejsme schopni vybudovat síť
opravdových cyklostezek a propojit bezpečně
centrum města s přehradou a Jizerkami. Ne-
umíme postavit cyklostezku mezi Jabloncem
a Libercem. 

Chybí nám energetická koncepce. Přijde mi
až komické, že každá druhá fabrika měla před
100 lety na Nise svou vlastní hydroelektrárnu,
nyní nemáme na bázi OZE nic krom kogenera-
cí. Neumíme postavit veřejné osvětlení dobíje-
né z FVE či ho jednoduše, za pár tisíc adaptovat
na nabíjení pro elektrokola. Přitom ve fondech
EU jsou již od roku 2017 alokovány nemalé fi-
nanční prostředky právě pro tyto věci. Také ne-
máme kde bydlet a chybí nám vize pro vzdělá-
ní a vznik elitní školní instituce.

Jaký je Jaroslav Šída?
Nemá doma televizi a rád tráví co nejvíce času
v pohybu venku, nejlépe na slunci. Celé léto
trávíme v širokém rodinném kruhu na chalupě
ve Bzí. Sušíme seno a snažíme se dodržovat zá-
sady francouzské gastronomie, která má blízko
k „eko“ hospodaření. Večeře připravujeme
z čerstvých domácích výpěstků. Jíme málo, za-
to dlouho a pestře ve stylu „slow food“ a „pour
plaisir“. Večeře jsou pro nás příjemným pro-
středkem vzájemné komunikace. Říkáme tomu
„stolní společnost“. Nesmí chybět červené víno
z Provence, které vždy náležitě rozproudí krev,
a tím pádem i živou politickou diskuzi. U stolu
sedí zpravidla několik aktivních členů různých
politických stran. Občas to není jednoduché,
ale dá se konstatovat, že vzájemně tříbíme poli-
tický názor a hledáme řešení problému nebo
společnou vizi. Já sám se pak učím větší míře
vzájemného porozumění a pozitivního myšlení
v politice. 

Jiří Endler

Jaroslav Šída
Politika je umění správného rozhodování

■ Jaroslav Šída 
Narozen roku 1979 v Jablonci nad
Nisou, absolvoval ZŠ a Gymnázium Dr.
Randy, studoval Západočeskou univer-
zitu v Plzni. Právník a podnikatel, maji-
tel La Kavárny a zakladatel pivovaru
Volt. Je ženatý, má dvě děti, mezi velké
koníčky patří tenis a cyklistika spojená
s vínem. Zastupitelem je od roku 2018.
Kandidoval za Pirátskou stranu, ve kte-
ré je předsedou místního sdružení. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Jaroslava Šídy
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Den evropského dědictví 2021
Národní téma: Památky pro všechny
Termín: sobota 11. září v Jablonci n. N.
(v ČR 11.–19. září) 

Devatenáct památek se letos otevře u příleži-
tosti Dne evropského dědictví zcela zdarma
v Jablonci nad Nisou. Ať už se rozhodnete
navštívit všechny nebo si vybrat jen některé,
čeká vás výlet do zajímavé historie našeho
města. Připravena je i rodinná trasa, exhi-
biční ražba nebo jízdy retro autobusem typu
Škoda 706 RTO, přezdívaným pro svůj zaku-
lacený tvar vajíčko nebo okurka.

Slavnostní zahájení celé akce proběhne již
v předvečer – v pátek 10. září 2021 v 17.30 ho-

din – odhalením pamětní desky Roberta Hemmri-
cha na budově v Podhorské ulici 47. Architekt
Hemmrich navrhl tento dům v roce 1924 a dnes
zde sídlí základní umělecká škola. 

Symbolicky poté bude následovat koncert
v sále ZUŠ věnovaný architektům Robertu
Hemmrichovi a Josefu Zaschemu, kteří se vý-
znamně zasloužili o tvář našeho města a jejichž
150. výročí narození si letos připomínáme. 

Hlavní program Dne evropského dědictví vás
čeká v sobotu 11. září a nabídne volné i ko-
mentované prohlídky, výstavy, promítání, exhi-
biční ražbu nebo sportovní aktivity pro děti
i dospělé. Místa propojí historický autobus z ro-
ku 1972 – typický oblými tvary a červenou bar-
vou. 

(red)

Program Dne evropského dědictví

9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa 
Pět stanovišť s úkoly (Dům Scheybalových,
Muzeum skla a bižuterie, městská knihovna,
sokolovna a Dům česko-německého porozu-
mění v Rýnovicích). Zábavně-naučné putování
lze začít na kterémkoliv stanovišti. Vyzvednete
si pracovní list a vyrazíte na trasu. Pro získání
odměny v cíli stačí absolvovat čtyři stanoviště.
Cíl je otevřen v budově radnice do 17 hodin.

10.00–11.00 Komentovaná procházka
po umění 
Po uměleckých objektech z 60. až 80. let minu-
lého století ve veřejném prostoru vás provede
Jan Picko (spolek PLAC). Sraz před obchodním
domem Central u plastiky Žena s nákupem.

Otevření památek pro veřejnost:
9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak) 

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
Výstava GENERACE S.V.U. Mánes – obrazy, so-
chy a další díla související s historií a součas-
ností Spolku výtvarných umělců Mánes. Nutné
rezervovat si vstupenku na evstupenka.cz nebo
na www.kulturajablonec.cz.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Výstava Vítězové bílé stopy věnovaná běžecké-
mu lyžování v Libereckém kraji (přízemí
a podkroví domu). 

Výstava Architektura pro horské město – ke
150. výročí narození jabloneckých architektů
Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Od 17
hodin komentovaná prohlídka (Městská galerie
MY v 1. patře domu).

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–16.30 
Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež –
možnost prvoregistrací zdarma. Audiovizuální

sál – během dopoledne promítán film Jablonec
nad Nisou a okolí v letech 1356 až 1945, od
13.00 přednáška Lenky Klimentové Proč je Čes-
ká mincovna právě v Jablonci nad Nisou.

4. Muzeum skla a bižuterie, ulice U Muzea
Zpřístupnění stálých expozic a skleněné pří-
stavby.

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, před-
sálí, salonek, sekretariát a pracovna primátora,
zasedací místnost, vystaveny městské insignie,
pamětní medaile, pamětní knihy i šaty města.
Páternoster v provozu. V radniční věži k vidění
drobná expozice Hemmrichovy krásky s mode-
lem Černé studnice a informacemi o čtyřech
rozhlednách navržených architektem.

6. Kino Radnice, Mírové náměstí 
Otevřeno 9.00–14.00
Prohlídka prostor s průvodcem (každou hodinu
od 9 do 13 hodin). Ukázka promítací kabiny
a techniky. K rozebrání plakáty filmů. Od 14.30
dětské představení dle programu.

7. Střední uměleckoprůmyslová škola,
Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – prů-
chodem z Kubálkovy ulice). K vidění výstava
klauzurních prací studentů oboru Grafický de-
sign v galerii Dvorek, historické stroje, vybave-
ní ryteckých dílen. Exhibiční ražba v prosto-
rách SUPŠ a VOŠ pro návštěvníky.

8. Kostel Dr. Farského, náměstí
Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a kolumbárium, pro-
hlídky s průvodcem, živá varhanní hudba.

9. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00
Komentované prohlídky kabiny zvukaře a osvět-
lovače, jeviště a šatny herců.

10. Galerie N, Jehlářská 14 (u divadla)
Prohlídka prostor. K vidění výstava Skloletí
k výročí založení Sklářské školy v Železném
Brodě.

11. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Zpřístupněn interiér kostela.

12. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
K nahlédnutí interiér kapličky.

13. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně,
ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela.

14. Kostel Povýšení sv. Kříže,
nám. B. Němcové
Zpřístupněn interiér kostela.

15. Kostel Seslání Ducha svatého, 
ulice Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela.

16. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn celý dům, výstava Regionální ar-
chitektura v modelech. Dopoledne korálkový
workshop. Po celý den skákací hrad, modelář-
ská dílna, dobové občerstvení. Od 14 hodin
přednáška Jaroslava Zemana (NPÚ) Ein Volk,
ein Reich, eine Architektur o nacistické archi-
tektuře na Liberecku a Jablonecku. Od 15 ho-
din Divadlo jednoho Edy zahraje pohádku Jak
sloni k chobotu přišli.

17. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka prostor od suterénu až po věž, tělo-
cvičná herna, gymnastický sál. Akce Zažít město
jinak – oživení Fügnerovy ulice před sokolov-
nou (Lapače snů od Artyšok, prodej občerstve-
ní, pouliční hudba, badminton). Od 11 hodin
loutkové divadlo. Od 17 hodin vernisáž matu-
ritních prací studentů SUPŠ.

18. Kantorova vila, ulice Palackého
Komentované prohlídky pro skupinky 15 osob
v každou celou hodinu od 9 do 16. Nutné rezer-
vovat si vstupenku na evstupenka.cz nebo na
www.kulturajablonec.cz.

19. Muzeum výroby korálků, G&B beads,
Janovská ulice
Zpřístupnění nových expozic, připraveny work-
shopy pro děti, komentované prohlídky. 

Od 10 do 15 hodin každou hodinu pak před-
nášky a kostýmové prohlídky – více na webu
www.muzeumkoralku.cz

Vzhledem k možným změnám doporučujeme
sledovat webové stránky www.kulturajablo-
nec.cz. Konání akce se řídí vládními nařízeními
a povolenou kapacitou.

Foto archiv Kultura Jablonec

Foto www.ceskoznebe.cz



(15)

jablonecký měsíčník září 2021

Důstojná připomínka Roberta Hemmricha
Kulturní program spojený se 150. výročím
narození architektů Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha bude pokračovat v září
jako součást Dnů evropského dědictví. 

Ty začnou v Jablonci nad Nisou v pátek 10. zá-
ří v 17.30 hodin odhalením pamětní desky Ro-
berta Hemmricha na budově v Podhorské ulici
2500/47, kterou architekt navrhl v roce 1924.
Dnes zde sídlí základní umělecká škola. 

Pokračuje tak „splátka dluhu“ osobnostem,
které se významným způsobem zasloužily
o rozvoj našeho města. Pamětní deska Josefa
Zascheho připomíná zásluhy tohoto architekta
již od roku 1999, kdy byla umístěna na jižní
stranu kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
O zřízení pamětních desek jabloneckých archi-
tektů se v minulosti zasloužil Spolek přátel
města, nyní statutární město Jablonec nad Ni-
sou a Městská galerie MY. 

Po odhalení desky bude v pátek 10. září ná-
sledovat slavnostní večer s koncertem věnova-

ným oběma architektům. Program začíná v sále
základní umělecké školy v 18 hodin. V podání
renomovaného Dvořákova klavírního kvarteta
zazní skladby hudebních skladatelů, které měli
připomínaní architekti v oblibě – jednovětý
Klavírní kvartet a moll Gustava Mahlera a čtyř-
větý Klavírní kvartet c moll Roberta Schuman-
na. Na organizaci slavnostního večera se podí-

lejí statutární město Jablonec nad Nisou, Měst-
ská galerie MY a Musica Varia. 

V rámci Dnů evropského dědictví bude v so-
botu 11. září zpřístupněna v Městské galerii MY
výstava Architektura pro horské město, která
je věnována stavbám navrženým architekty
Zaschem a Hemmrichem. Poslední možnost ji
zhlédnout budou mít zájemci tento den od 9 do
17 hodin. Než se za výstavou definitivně zavřou
dveře, proběhne od 17 hodin v prostorách gale-
rie komentovaná prohlídka. 

Do konce září bude pokračovat výstava k vý-
ročí jabloneckých architektů už jen na pane-
lech rozmístěných v ulicích města. 

Oba významní jablonečtí architekti se tak do-
čkají trvalé připomínky svého úspěšného půso-
bení a nadčasového stavebního díla formou pa-
mětní desky. Neméně důležité je, abychom se
k jejich stavbám chovali v Jablonci nad Nisou
s potřebným respektem bez ohledu na to, zda si
právě připomínáme jejich kulaté jubileum, ja-
ko je tomu letos. (MGMY)

Jablonecké podzimní slavnosti 
Jablonecké podzimní slavnosti, které se letos
uskuteční 17. a 18. září, opět nabídnou stylový
stánkový prodej a celodenní kulturní pro-
gram.

Na Mírovém náměstí, na náměstí Dr. Farského
a v Podhorské ulici si budou moci návštěvníci
v téměř 60 stáncích pořídit regionální produk-
ty, kvalitní vína, med i koření, dárkové před-
měty, šperky, keramiku, kožené zboží, přírodní
kosmetiku a spoustu dalšího. Chybět nebudou
ani zabijačkové a sýrové speciality, koláče či
perníčky.

Kulturní program letos proběhne na Letní
scéně Eurocentra a zahrne vystoupení nejrůz-
nějších žánrů. Prezentovat se budou soubory
s regionálním původem či působištěm. 

Akce se bude řídit vládními hygienickými na-
řízeními aktuálními v daném termínu.

Jablonecké podzimní slavnosti 2021 pořádá
statutární město Jablonec nad Nisou ve spolu-
práci s městskou společností Kultura Jablonec,
p. o.

Více informací o slavnostech naleznete na
webu www.kulturajablonec.cz.

Jablonecké podzimní
slavnosti 17.–18. 9. 2021
vstup zdarma

Stánkový prodej
Pátek a sobota 9.00–18.00 hodin
Kulturní program
Pátek 17. 9.
10.00 Liberečtí harmonikáři
11.10 Zahájení slavností primátorem města
11.15 Izerína – seniorský pěvecký sbor

12.15 Aries – soubor bicích nástrojů
13.30 Good Water Band – bluegrass
14.45 RozumBrothers – crossover
16.00 Potomek – poprock
17.15 Makule – electroclash

Sobota 18. 9. 
10.00 Jablonečanka – dechový orchestr
11.00 Orientální studio Tasmina – 1. část
11.15 Taneční klub XTREAM – country
11.35 Orientální studio Tasmina – 2. část
12.05 Sestrogen – dívčí kytarové duo
13.15 Akcent – vokální skupina
14.15 Janberi – folk
15.30 WE2 – rock
16.35 Snap Call – rock’n’roll, bluesrock
17.50 RAiN – metal
19.05 Dangar Six – rock, metal

Vyhlídka z radniční věže s průvodcem
V době slavností je možné vystoupat na radnič-
ní věž s průvodcem. Místo srazu, prodej vstu-
penek a možnost získat další informace budou
v Turistickém informačním centru v přízemí
budovy radnice.Foto Ivana Mošnová

Rýnovická slavnost: Na návsi a za kostelem
Rýnovice 11. září opět ožijí. Od 10 do 18 ho-
din si na své přijde celá rodina u Domu čes-
ko-německého porozumění a od 18 do 22
navazuje Rýnovické márnění u kostela sv.
Ducha. Program chystá ve svém areálu i spo-
lečnost G&B beads.

„Od dopoledních hodin se mohou návštěvníci tě-
šit na modelářskou dílnu, skákací hrad, dobové
občerstvení i setkání se skauty,“ zve za organi-
zátory Petra Laurin. Dalším lákadlem je výstava
regionální architektury v modelech a přednáška
Jaroslava Zemana o nacistické architektuře na
Liberecku a Jablonecku ve 14 hodin. V 15 hodin je
na programu loutková pohádka Jak sloni k cho-
botu přišli, kterou zahraje Divadlo jednoho Edy. 

G&B beads představí v 10 hodin v Muzeu výro-
by korálků novou expozici prvorepublikových
skleněných broží a jehlic. V 11 hodin naváže
přednáškou o historiii bižuterie v Jizerských
horách a ve 13 a 15 hodin se můžete přenést do
doby před 100 lety díky kostýmovaným pro-
hlídkám. Korálkové dílny pro děti probíhají tra-
dičně celý den od 9 do 17 hodin. Od 18 hodin
naváže za kostelem sv. Ducha jednodenní vý-
stavní akce Rýnovické marnění, kterou pořádá
Spolek přátel díla V. K. Nováka.

Letos se představí grafička Zdena Hrušková
a šperkař Vladimír Komňacký. Program doplní

vystoupení zpěvačky a choreografky Anny
Benhákové a přednáška historika Jana Rouse
o místním industriálu. Výjimečně bude k na-
hlédnutí kostel sv. Ducha i hrobka rodiny
Priebschů na rýnovickém hřbitově.

(red)

Foto Vladimíra Dvořáková Foto Zuzana Slánová / G&B beads

Návrh domu v Podhorské ulici 2500/47 z roku 1924.
Na budově bude nainstalována pamětní deska 

Roberta Hemmricha.



(16)

jablonecký měsíčník září 2021

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

7. 9. /úterý/ 14.00 hodin
BEROUNKA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

7. 9. /úterý/ 17.00 hodin
V ZEMI NEJVĚTŠÍHO
DALEKOHLEDU 19. STOLETÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

11. 9. /sobota/ 9.00–16.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Ve 2. patře v oddělení pro děti
a mládež bude stanoviště rodinné trasy.
Nabízíme možnost prvoregistrace
zdarma. Více na 14. straně.

11. 9. /sobota/ 13.00 hodin
PROČ JE ČESKÁ MINCOVNA
PRÁVĚ V JABLONCI NAD NISOU
Přednáška Lenky Klimentové o historii
i současnosti mincovnictví v našem
městě.

14. 9. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

14. 9. /úterý/ 17.00 hodin 
WROCLAW
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

21. 9. /úterý/ 14.00 hodin
VYSOKÉ TATRY
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

21. 9. /úterý/ 17.00 hodin
VIETNAM
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

NOVÉ TÉMA VIRTUÁLNÍ 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
LEONARDO DA VINCI 
(1452–1519) 
Renesanční uomo universale podzimní
semestr 2021 (zahájení v úterý 5. 10.
od 14 hodin).

Pokračujeme v luštitelských a zna-
lostních soutěžích.
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

VÝSTAVY
FOTOSOUTĚŽ 2021
DOBRÉ RÁNO, JEŠTĚ LEPŠÍ DEN!
Výstava devatenácti nejlepších prací
přispěvovatelů 13. ročníku fotosoutěže
na schodech staré radnice.

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

■ Kostel Povýšení 
sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

12. 9. /neděle/ 17.00 hodin
KONCERT A OSLAVA PATROCINIA
KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Mimořádný koncert s názvem Hudba
srdce se koná dne 12. 9. od 17 hodin
a je oslavou nejen Dne kulturního
dědictví, ale zároveň příležitostí oslavit
Patrocinium kostela, které připadá
právě na tento den. Unikátní sakrální
prostor vyplní zvuky a tóny relaxač-
ních hudebních nástrojů. Koncert je
v režii muzikoterapeutky, flétnistky
Bohumily Poznarové a hudebníka
Jakuba Nitsche. Posluchači se budou
moci zaposlouchat do zvuků kovových
a mystických hapidrumů, tibetské
mísy, skleněné flétny, slyšet frekvence
alikvótního zpěvu, rezonanci strunných
kantel, rámových bubnů a dalších
muzikoterapeutických nástrojů.

Do Radnice na operu, do Junioru na Bijásek
Jablonecká kina po prázdninách
chystají bohatý program, který by
měl opět nalákat diváky do promí-
tacích sálů. Do Radnice se vrátí ope-
ra, otevírá se opět kino Junior, ve
kterém se chystá promítání pro děti,
rodiny i maminky s miminky.

Newyorská Metropolitní opera
Celosvětová pandemie nového typu ko-
ronaviru řádně zamíchala plány kul-
turních institucí. K těm nejvíce zasaže-
ným patřila i Metropolitní opera v New
Yorku. Fanoušci opery v České republi-
ce však nemusí zoufat. Opera se do
jabloneckého kina Radnice opět vrátí
začátkem října společně s inscenací
Musorgskiho Borise Godunova, a to ve
špičkové kvalitě.

The Met: Live in HD je série oper-
ních představení z nejvýznamnějšího
operního svatostánku světa vysílaných
živě ve vysokém rozlišení do sedmde-
sáti zemí světa. 

Máme připravené nové výhodné ak-
ce, které si rozhodně nemůže nechat u-
jít žádný milovník opery. Nově jsme
zlevnili abonmá na 250 Kč a to není
vše, pro abonenty máme připravené
představení zdarma, a to legendární
Kouzelnou flétnu. 

Dále se můžete těšit na nové produk-
ce a premiéry operních inscenací.

Otevíráme kino Junior
Vrací se oblíbený cyklus krátkých po-
hádek s názvem Bijásek, které pobaví
i ty nejmenší diváky. Poté nabízíme ro-

dinné představení, vhodné pro děti
i rodiče, za speciální zvýhodněné
vstupné. Exkluzivně pro rodiče s mi-
minky a nejmenšími dětmi je určena
dopolední projekce z cyklu Mimikino,
do sálu můžete vzít svého potomka
i s kočárkem a sledovat nejnovější fil-
my se sníženou hladinou zvuku a čás-
tečným osvětlením pro útulnou atmo-
sféru pro děti i rodiče.

Připravili jsme nový cyklus nazvaný
5×. Po dobu pěti dnů budeme promítat
filmy, které jsou provázané žánrem,
režisérem nebo jinými klíčovými prv-
ky pro neopakovatelný zážitek z kine-
matografie.

Tento cyklus zahájíme pěti snímky
od režiséra Anderse Thomase Jensena,
který obsazuje do všech svých filmů

Madse Mikkelsena a Nikolaje Lie Kaase.
Všechny jeho filmy jsou velmi kladně
hodnoceny jak filmovými kritiky, tak
i diváky.

(red)

Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., 
tel. 773 336 774, 
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz.
MH je pouze poskytovatelem sportoviš-
tě. O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webových
stránkách www.sportjablonec.cz.
Ohlašování veřejné produkce, §20
a §23 autorského zákona o veřejné pre-
zentaci zvukově a zvukově obrazových
výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.

5. 9. /neděle/ 14.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE 
Na parkovišti městské haly a plavec-
kého bazénu a v přilehlém okolí se
koná šestý ročník Jablonecké sportovní
neděle. Více na 19. straně.

FUTSAL
10. 9. /pátek/ 2030 hodin
GMM JABLONEC 
– PAPUCH LIBEREC
Přátelské utkání, centrkurt.

FLORBAL
19. 9. /neděle/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC PANTHERS LBC
Florbalový zápas divize mužů, centrkurt.

25. 9. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC KUTNÁ HORA
Florbalový zápas divize mužů, centrkurt.

HÁZENÁ
18. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– LIBEREC HANDBALL
II. liga dorost, centrkurt.

18. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– LIBEREC HANDBALL
II. liga muži, centrkurt.

VOLEJBAL
17. 9. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– ČERVENÝ KOSTELEC
1. liga žen, kurt č. 4

18. 9. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– ČERVENÝ KOSTELEC
1. liga žen, kurt č. 4

Stadion Střelnice/Srnčí důl
U Stadionu 1/4586, Jablonec n. N.
466 01, www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz

5. 9. /neděle/ 9.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
3. kolo Krajského přeboru juniorů
a dorostu. Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

11. 9. /sobota/ 10.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČECH STARŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

15. 9. /středa/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA – skupina A
3. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

18. 9. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
3. kolo Krajského přeboru juniorů
a dorostu. Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

18. 9. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
JUNIORŮ A DOROSTU
3. kolo, Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

28. 9. /sobota/ 10.00 hodin
MZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Termín utkání týmů FK Jablonec se
vzhledem k TV přenosům může změnit.

11. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – KARVINÁ
7. kolo, FORTUNA : LIGA

25. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
9. kolo, FORTUNA : LIGA

JUDO ARÉNA
www.judojablonec.cz
24. 9. /PÁTEK/ 15.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
Pořádá Judo klub Jablonec

SRNČÍ DŮL
3.–5. 9. /pátek–sobota/ 11.00 hodin
JEZEVEC RACE 2021
Kategorie: trojice (muži, ženy, smíše-
né), jednotlivci a hobby (muži, ženy).
Disciplíny: silniční kolo 37 km, horské
kolo 22 km, běh 14 km, hobby – běh
5 km. Závod odstartuje v 11 hodin
v areálu Srnčí důl, hobby běh startuje
ve 14 hodin. Během dne bude k dispo-
zici doprovodný program jak pro
závodníky, tak pro fanoušky.
V průběhu bude připraven nejen pro
diváky pivní orienťák – otázky
rozmístěné v blízkém okolí, vyhlášení
po skončení závodu. Závod se koná na
území, které spravuje státní podnik
Lesy České republiky. Více webu
www.jezevecrace.com.

■ Nabídka sportovních pořadů

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto archiv Bohumily Poznarové
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Na Kristiánově se bude opět tavit sklo!
Návrat do starých časů sklářské osady, při-
pomínka zakladatelů významného místa,
vlastní tvorba, pestrá nabídka doprovodné-
ho programu, atrakce pro děti i dospělé, to
je Sklářská slavnost na Kristiánově. Tradič-
ní akce pro všechny milovníky skleněné krá-
sy a Jizerek. Tu letošní připravilo Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na so-
botu 4. září od 9 hodin.

Celá osada bude zaplněna stylovým zbožím
a ukázkami staré řemeslné práce. Návštěvníci
se mohou těšit na stánky se skleněným a bižu-
terním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře
přímo při práci – bude se tavit a foukat sklo,
u Kopalova mačkadla vyrábět bižuterní kame-
ny. Předvádět se bude tažení skleněných figu-
rek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla,
výroba skleněné bižuterie či různých módních
doplňků. „Návrat k historii a oslava současného

českého sklářství, to je smyslem akce, kterou
každým rokem na Kristiánově chystáme,“ řekla
ředitelka muzea Milada Valečková. Připravena
je také široká nabídka tvůrčích dílen.

„Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní program
pak od 9.30 hodin uctěním památky zakladate-
le sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na
místním hřbitově a následnou mší. V kulturním
programu se budou v průběhu celého dne stří-
dat folklórní soubor Horačky z Českého Dubu
a Divadlo Na klice s pohádkami prokládanými
písněmi. Na podiu na horní louce uslyšíme pís-
ně o Jizerských horách v podání Zlatých holek
a program doplní také jablonecká skupina
SoUsEDI, která zahraje písně mnoha žánrů,“
řekla pořadatelka Marie Víšková z jabloneckého
muzea. Od rána budou probíhat také komento-
vané prohlídky vedené muzejními kurátory,
kteří zájemce provedou nejen Liščí boudou, ale
celou osadou.

Program na Kristiánově bude probíhat až do
16 hodin a vstup je zdarma. 

Program
9.00 – začátek slavnosti
9.30 – uctění památky zakladatele sklářské

osady na Lesním hřbitově
10.00 – poutní mše svatá v místě bývalého

Panského domu
11.00 – Folklorní soubor HORAČKY – zvyky,

zpěvy, tance, nářečí z Podkrkonoší 
11.30 – Hledá se Khódl / pohádka pro děti /

Divadlo Na klice 
12.00 – Zlatý holky – zpívání pro radost,

o Jizerských horách, o dobru a zlu 

13.00 – Folklorní soubor HORAČKY 
13.30 – Co se nese v lese / pohádka pro děti /

Divadlo Na klice 
14.00 – SoUsEDi – jablonecká hudební skupina

mnoha žánrů 
15.00 – Hledá se Khódl / pohádka pro děti /

Divadlo Na klice 
15.00 – Folklorní soubor HORAČKY
16.00 – ukončení slavnosti

Doprava
Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze
pěšky po turistických cestách z Janova nad Ni-
sou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu nebo
na kole po značených cyklotrasách.

V den slavnosti budou posíleny autobusové
spoje MHD linky č. 1, která jede z centra Jab-
lonce nad Nisou směrem na Bedřichov. Kdo po-
jede autem, může využít parkoviště v Bedři-
chově a v Hraběticích.

Divadlo Na klice Horačky, foto Petr Pivoňka

Voltáž 2021
V sobotu 4. září se od 11 do 24 hodin v areálu
pivovaru Volt uskuteční Voltáž 2021 – třetí
pivní festival na břehu Jabloneckého moře,
na kterém se představí to nejlepších z čes-
kých a výběr z amerických minipivovarů. 

Ochutnat můžete ze 40 druhů zlatavých mo-
ků od pivovarů Zíchovec, Siberia, Trilobit,
Cobolis, Raven, Volt a výběr z American beer.
Připraven je také doprovodný program pro
všechny věkové kategorie. Pro účastníky je po
celý den zajištěn bohatý program. 

Program: 11.30 Iuventus, gaude!, 13.00 před-
stavení pro děti, 14.00 vytloukání sudu (bratři
Paloušové), 15.00 Lady Birds (acoustic-count-
ry), 16.30 WE 2 (rock), 18.00 Těla (big beat),
19.30 vyhlášení soutěže, 20.00 Cocotte minute
(NU-metal), 22.00 DJ Hajnátor (after party).

Hudební festival Šmelc 
letos u přehrady
Na jablonecké přehradě v areálu stánku
Létající Pivo proběhne 10. září hudební festi-
val Šmelc. 

„V rámci festivalu vystoupí lokální kapely
SAU (Liberec) a The Peanuts (Semily), úderná
funková formace Vepřové komety z Prahy a ob-
jev roku z cen Anděl 2020 Kateřina Marie Tichá
s kapelou Bandjeez,“ nastiňuje program jeden
z pořadatelů Martin Verner. 

Zahájení festivalu je plánováno na 16 hodin,
první kapela vystoupí o hodinu později. (red)

Na radniční věž i v září!
Na Jablonec z výšky se můžete podívat ještě
během září. Kromě výstupů ve všední dny
v 10 a 16 hodin, bude radniční věž otevřená

také na Den evropského dědictví a v době
Podzimních slavností. Poté bude letošní se-
zóna ukončena a další návštěvníky přivítá
nejdříve na jaře 2022.

Pokud počasí a epidemiologická situace do-
volí, bude možné na věž jablonecké radnice vy-
stoupat ve všední dny v 10 a v 16 hodin. Sraz zá-
jemců je v Turistických informacích v přízemí
radnice, kde si zakoupí na místě vstupenku
(40/20 Kč). Výstupy jsou možné pouze s prů-
vodcem. Skupinky (5 osob a více) si mohou do-
mluvit průvodce i mimo uvedené časy – mini-
málně jeden den předem na tel. čísle 774 667 677.

Během září je věž mimořádně otevřená také na
Den evropského dědictví 11. 9. od 9 do 17 hodin
a v době konání Podzimních slavností 17.–18. 9. 

Jablonecké Vinobraní
a Dýňobraní
V pátek 17. září se uskuteční již 16. ročník tra-
diční akce nadcházejícího podzimu s atrak-
tivním kulturním programem pro celou ro-
dinu – Dýňobraní.

Dům vína ANNOVINO pořádá tradiční pře-
hlídku stovek vyřezávaných dýní od více jak
pětatřiceti základních, mateřských a speciálních
škol z Jablonce a okolí. Letos na téma: Pohádkové
bytosti. „Zábavné odpoledne s dýněmi a soutě-
žemi pro děti, předávání hroznu úrody primáto-
rovi města, chlazené odrůdové burčáky, ochut-
návka a prodej vín od moravských vinařů, vinná
a burčáková zmrzlina z farmy, gastronomické
speciality, posezení v moravských sklípcích pod
Domem vína, dýňový ohňostroj,“ říká Petr Krej-
čík, marketinkový ředitel Domu vína ANNOVINO.

Akce se koná pod záštitou statutárního města
Jablonec nad Nisou. Aktuální program nalez-
nete na webových stránkách www.annovino.cz
nebo na adrese www.dum-vina.cz. (red)

■ Září v Jablonci – tipy, které by vám neměly uniknout 

Kapela Vepřové komety

Foto archiv Volt

Foto Denisa Albaniová
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Veřejná a politická činnost
V roce 1914 byla jeho kompetence rozšířena i na teri-
toria sousední. V této funkci se mu podařilo zachránit
mnoho důležitých historických dokumentů a umělec-
kých památek. Velmi významná je Fischerova činnost
v oblasti vlastivědného bádání. V roce 1931 ocenila
německá pražská univerzita Fischerovy práce, přede-
vším jeho publikace k dějinám sklářství, udělením
čestného doktorátu filozofie. 

Od konce 19. století zastával K. R. Fischer stále vět-
ší množství stále významnějších funkcí jak v institu-
cích města, tak v nejrůznějších spolkových institucích.
Tento trend ještě zesílil po roce 1910, kdy se stal čle-
nem městského zastupitelstva. Byl též předsedou do-
zorčí rady jabloneckého divadla. 

Starosta od roku 1918
Na politickém a kulturním dění na Jablonecku se ak-
tivně podílel i po roce 1918, kdy byl zvolen starostou
města. Pokud jde o úřad starosty, Fischer byl zvolen
starostou celkem pětkrát (1918, znovu 1919, 1923,
1927 a naposledy 1931).

První volba 10. září 1918 probíhala ve zjitřených
podmínkách podzimu posledního válečného roku.
Fronty se hroutily, trůny se kácely, zásobování kola-
bovalo. Čtyřiasedmdesátiletý starosta Adolf Heinrich
Posselt již nemohl a nebyl schopen zvládat problémy
města v celé jejich šíři. Nejpozději od 26. dubna 1918
městskou správu řídil městský radní Franz Lucke.

Ten ale s poukazem na svůj věk a nepevné zdraví
v září 1918 odmítl o své kandidatuře na místo staros-
ty uvažovat. Poté byl jednomyslně zvolen starostou
Fischer.

Jablonec v rozkvětu
Bráno s časovým odstupem, byla doba Fischerova
starostování vrcholným obdobím fungování jablo-
necké samosprávy. Přitom nešlo o období vůbec jed-
noduché. Fischer nastupoval po všeobecně oblíbe-
ném starostovi Posseltovi, jenž město řídil nepřetržitě
třicet sedm let a skoro vše v něm bylo jeho dílem.
Fischer se navíc stal starostou v posledním hladovém
roce první světové války. Musel se proto postupně vy-
rovnat jak se zánikem Rakouska – Uherska, tak se
vznikem Deutschböhmen, trvalými hospodářskými
a sociálními potížemi regionu, i s následným začle-
něním Jablonecka do ČSR. Po zkonsolidován í situace
ve dvacátých letech přišla hospodářská krize počátku
let třicátých. I té dokázal Fischer čelit se ctí – přede-
vším podporou realizace výstavby několika monu-
mentálních veřejných budov v samém centru města
(tzv. Nová radnice, římskokatolický kostel Nejsvě-
tějšího srdce Páně, výstavba nového Horního náměs-
tí).

Ústup do pozadí
Po zásahu státní moci proti německým politickým
stranám DNSAP a DNP na přelomu let 1933/1934 ale
Fischer o své funkce v samosprávě přišel a musel se
stáhnout z veřejného života.

Zemřel 6. prosince 1934. Byl pochován na jablonec-
kém hřbitově v urnovém háji. Několik dnů před
Fischerovým skonem, dne 29. listopadu 1934, jej
město Jablonec n. N. jmenovalo čestným občanem
města. Později bylo podle něj dokonce pojmenováno
dnešní jablonecké Horní náměstí na Dr. K. R. Fischer-
-Platz.

Nezapomenutelná osobnost
K. R. Fischer byl nesporně výraznou historickou
osobností, leckdy dokonce dějotvornou. Bez znalosti
jeho osudů nelze komplexně poznat dějiny jablonec-
kého regionu. Navíc jde o člověka, jenž svým dílem
nesmazatelně ovlivnil tvář Jablonecka. Podobně jako
stavby, které inicioval, jej přežily i jeho vlastivědné
práce. I ty jsou dodnes živé, ostatní odvál čas. Fischer
může ale sloužit i jako ne úplně typický příkladem in-
telektuála, který se úspěšně prosadil v politice, a to
nikoliv v té zcela nejnižší. Nezapříčinil přitom svoji
politickou porážku, jeho pád vyvolaly vnější okol-
nosti.

V neposlední řadě je život šestého jabloneckého
starosty zajímavý a důležitý i morálním poselstvím,
které s sebou nese. Fischerův čestný doktorát němec-
ké univerzity je totiž důkazem, že i drobná mravenčí
práce ve prospěch celku, tedy činnost, která je dlou-
hodobě bez vnějšího efektu, může nakonec (někdy)
dojít výrazného veřejného uznání. 

Jan Kašpar

Karl Richard Fischer,dr. h. c. 
(1871–1934)

■ Osobnost Jablonecka

Karl R. Fischer se narodil v roce 1871 v Lučanech nad Nisou. Šlo o vpravdě renesanční
osobnost. Jeho činnost byla rozmanitá a všestranná – byl aktivním pedagogem, vědcem,
úspěšným komunálním politikem, zaníceným spolkovým činovníkem i milovníkem umění.
Původní profesí učitel a nositel řady funkcí v pedagogických institucích působil v letech
1923–1932 i jako jablonecký městský kronikář. V letech 1904–1911 stál u zrodu jabloneckého
městského vlastivědného muzea. Jako vynikající znalec sklářství, památkář a korespondující
člen c. k. ústřední komise pro ochranu uměleckých a historických památek byl roku 1908
jmenován konzervátorem pro politický okres Jablonec nad Nisou.

■ Z knihovny
Jakub Chovan a Radka Srněnská: 
Jablonecko z nebe
V knize si prohlédnete unikátní le-
tecké fotografie okresu Jablonec
nad Nisou. Uvidíte, jak z nebe vy-
padá naše město skla, bižuterie
a šperku, které je též nazývané
bránou do Jizerských hor. Spatříte
rozhledny, vodní nádrže, města,
obce, osady. 

V publikaci se seznámíte se zá-
kladní historií jednotlivých obcí
i sezonními tipy na výlety v dané
lokalitě. „Text je doplněn o anglic-
kou verzi a může se stát vhodným
dárkem pro zahraniční návštěvníky
a milovníky této oblasti,“ informuje
o knize Alena Rozkovcová, vedoucí
studovny Městské knihovny v Jab-
lonci nad Nisou. Začíst se či si kni-
hu jen prolistovat lze každý všední
den ve studovně v příze mí knihov-
ny od osmé do osmnácté hodiny.

■ Nad Jabloncem 
poletí vzducholoď
Vzducholoď se naposledy nad
Jabloncem objevila v roce 1938,
což dokazují historické fotografie
města. LZ 130 Graf Zeppelin II od-
startovala 2. 12. 1938 v 10.15 hodin
z Frankfurtu. Podle palubního de-
níku letěla vzducholoď nad Li-
bercem rychlostí 100 km/h ve výš-
ce asi 330 m nad terénem (zdroj:
www.planes.cz).

Vzducholoď, kterou letos vypraví
společnost ZF, se v září proletí nad
Polskem a Českou republikou.
Obyvatelé Jablonce nad Nisou ji
v případě příznivého počasí mo-
hou spatřit v dopoledních hodi-
nách v sobotu 18. 9. 2021.

Pro společnost ZF, která byly za-
ložena v roce 1915, má tento ele-
gantní aerostat zvláštní význam:
vděčí mu za to, že společnost exis-
tuje již více než 100 let. Zaměřo-
vala se na výrobu vysoce kvalit-
ních ozubených kol a převodovek
pro letadla a motorová vozidla.

A tím se vlastně zabývá dodnes,
ale jako inovativní společnost
a dodavatel systémů toho dělá
mnohem víc. Například převodov-
ku pro vzducholoď – Zeppelin, je-
jíž let budete mít možnost sledovat.

Vyfoťte vzducholoď, zašlete sním-
ky do 25. 9. 2021 na e-mail vzdu-
cholodjablonec@gmail.com a vy-
hrajte zajímavé ceny od ZF. (red)
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Jablonecká sportovní neděle pošesté
Šestý ročník Jablonecké neděle se uskuteční
v neděli 5. září 2021 na tradičních místech,
na parkovišti před městskou halou a plavec-
kým bazénem, na jeho sluneční louce a v okolí
jablonecké přehrady. Tradiční akci pro širo-
kou veřejnost opět připravuje společnost
SUNDISK. Bohatý program, ve kterém se
představí jablonecké sportovní oddíly, začne
ve 14 hodin.

Jde o náborovou prezentaci sportovních oddílů,
které působí v katastru statutárního města
Jablonec nad Nisou. Místa kolem haly, bazénu
a přehrady se promění v jedno velké sportoviš-
tě, na němž sportovní kluby, oddíly a volnoča-
sové kroužky představí svoji činnost formou
prezentace ve stáncích i praktickými ukázkami
a exhibicemi.

Na jednom místě tak bude prezentováno
mnoho sportů a děti pod dohledem rodičů mo-
hou vyzkoušet nejrůznější sporty a volnočaso-
vé aktivity, které jim město Jablonec nad Nisou
nabízí. „Je to skvělá příležitost seznámit se
s mnoha možnostmi aktivního trávení volného
času a přihlásit své dítě do některého z oddílů,“

říká náměstek jabloneckého primátora pro hu-
manitní oblast David Mánek.

„Také letos nám přípravy komplikuje pande-
mie COVID-19 a s ní související koronavirová
opatření. Věříme, že se situace bude i nadále
vyvíjet dobře a vše, co pro letošní Jabloneckou
neděli chystáme, vyústí v krásné sportovní od-
poledne. Akce bude samozřejmě probíhat
v souladu s aktuálními protipandemickými
opatřeními,“ věří Martin Bauer ze společnosti
SUNDISK, s. r. o., která Jabloneckou neděli or-
ganizačně zajišťuje, a dodává: „K dnešnímu dni

je přihlášených třiadvacet organizací a stále se
hlásí další.“ 

Jednotlivé kluby budou svou činnost prezen-
tovat ve stáncích označených svým logem a ná-
zvem. 

„Děti i jejich rodiče si budou moci během
jednoho odpoledne vše vyzkoušet, pohovořit
s trenéry či vedoucími jednotlivých organizací
a nechat se zdravě motivovat k pohybu,“ dopl-
ňuje Bauer.

Jablonecká neděle bude zahájena 5. září
2021 ve 14 hodin a program potrvá až do 18 ho-
din. Na malém pódiu se odehrají rozhovory
s jednotlivými účastníky a hosty. Celá akce se
koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se na ní
statutární město Jablonec nad Nisou, SPORT
Jablonec, s. r. o., a Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum, o. p. s. Akce je pořádána jako
spolupráce sektoru veřejné správy, nevládního
sektoru a podnikatelského sektoru.

Více na www.jabloneckanedele.cz (end)

Podpořte benefiční koncert 
pro ZŠ v Moravské Nové Vsi
V červnu se několika obcemi na pomezí
Břeclavska a Hodonínska prohnalo ničivé
tornádo. S nepředstavitelnou zkázou, kte-
rou po sobě zanechalo, se stále potýká i tam-
ní Moravská Nová Ves. Právě tu si město
Jablonec nad Nisou vytipovalo jako cíl své
pomoci a připravuje benefiční koncert na
pomoc místní základní škole. Tu během ně-
kolika minut tornádo zcela zdevastovalo. 

Iniciátorem a organizátorem benefičního kon-
certu je za město náměstek primátora David
Mánek: „Myslím, že je správné směrovat po-
moc hlavně dětem, a jako učitel to vnímám o to
silněji. Poté, co jsme se rozhodli pomoci právě
Moravské Nové Vsi a její škole, jel jsem se na
vlastní oči přesvědčit o tamní situaci a to, co
jsem viděl, mnou otřáslo. Chtěl bych tedy
i Jablonečany vyzvat, aby nepropadli falešné-
mu pocitu, že pomoci už není třeba tolik, jako
v prvních dnech po katastrofě. Pojďme se tedy
všichni sejít na benefičním koncertu 10. 9. na
Letní scéně Eurocentra, kde společně vystoupí
Ondřej Ruml a pěvecký sbor světového věhlasu
Iuventus, Gaude! Vystoupí bez nároku na hono-
rář a díky tomu můžeme zaslat celý výtěžek na

obnovu ZŠ v Moravské Nové Vsi. Je to to ne-
jmenší, co pro ně můžeme udělat.“

Ředitelka ZŠ v Moravské Nové Vsi Hana Gros-
mannová je vděčná za každou pomoc, která od
dárců přichází: „Tornádo nám během několika
minut vzalo všechno, co jsme budovali sedm
let, spolu s dětmi jsme se z toho radovali a byli
pyšní. Teď bojujeme s pocitem naprostého
zmaru, ale drží nás nad vodou právě pomoc
přicházející od lidí a měst z celé republiky. Byla
jsem mile překvapená, když se pan náměstek

Mánek ozval, navštívil nás a přislíbil pomoc.
Peníze z Jablonce využijeme přímo na technic-
ké vybavení školy zničené tornádem, jako jsou
interaktivní tabule, dataprojektory, monitory,
nástěnky, nábytek a herní prvky v družině atd.
Chci všem v Jablonci poděkovat a všechny, co
nás podporují, na dálku pozdravit.“

Programovým tahounem benefičního kon-
certu bude spolu s Iuventus, gaude! zpěvák
a hudebník Ondřej Ruml: „David Mánek mě
s myšlenkou benefičního koncertu oslovil, pro-
tože mě léta zná jako velkého jabloneckého
patriota. Že budu vystupovat pro takhle dobrou
věc bez nároku na honorář, je věc muzikantské
cti, a stejně tak k tomu přistoupil i šéf Iventus,
gaude! Tomáš Pospíšil. Domluva byla snadná,
protože spolu často vystupujeme a máme za se-
bou i spolupráci na mé desce Zapomenutý pří-
běh. Koncert bude rozdělený do tří částí, kdy
každý vystoupíme samostatně a nakonec si pó-
dium užijeme společně právě se Zapomenutým
příběhem. A těším se, že se 10. 9. na letní scéně
všichni sejdeme v takovém počtu, aby výtěžek
z koncertu stál opravdu za to!“ (vrk)

je úplná vesnická škola s prvním až devátým
ročníkem. Kapacita je 397 žáků, navštěvují ji
i děti z okolních obcí Týnec a Hrušky. O žáky
a chod školy se stará 25 pedagogů a šest ne-
pedagogických pracovníků. 

První stupeň je v samostatné budově v centru
Moravské Nové Vsi, druhý uprostřed zeleně na
okraji obce. V obou budovách je 13 kmeno-
vých tříd a tři odborné učebny. Budova 2. stup-
ně se v roce 2018 rozšířila o novou přístavbu. 

Vše je dnes zpustošeno. Celková škoda se
odhaduje na 50 mil. korun a obnova bude tr-
vat měsíce až rok. Jestli se alespoň část dětí
bude moci od září vrátit do své školy, záleží
mj. i na pomoci od dárců.

Základní škola 
Moravská Nová Ves

Transparentní účet: 
charitativní sbírka / tornádo

č. ú. 123-3123220277/0100Foto Martin Kubišta

Foto Martin Kubišta

Foto Jiří Endler
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Za sociální práci ocenili také dva muže
Pět žen a dva muži si převzali těsně před
prázdninami z rukou jabloneckého primá-
tora Jiřího Čeřovského a náměstka pro ob-
last humanitní Davida Mánka ocenění Jab-
lonecká pečovatelka 2021, už deváté v řadě.
Kvůli epidemiologickým opatřením nemoh-
lo předání proběhnout obvyklou cestou, tedy
v městském divadle při Koncertu proti nási-
lí na seniorech.

Na rozdíl od loňského roku, kdy předávání 8. ti-
tulu bylo jako tradičně součástí Koncertu proti
násilí na seniorech, letos tuto slavnostní formu
vládní opatření nedovolovala. „Proto jsme se
uchýlili ke společenskému setkání, které probí-
halo v nesmírně příjemné a přátelské atmosfé-
ře, a právě na něm jsme předali 9. titul Jablo-
necké pečovatelky v řadě,“ informuje náměstek
primátora pro oblast humanitní David Mánek. 

Kromě faktu, že letošní udílení probíhalo
v komorní atmosféře, mělo ještě jednu novin-
ku. Poprvé byli ocenění dva muži. „Bylo mi
zvláštním potěšením být přítomný předání
hned dvou ocenění za pečovatelství dvěma mu-
žům, z nichž jeden pracuje v libereckém
Hospici sv. Zdislavy, druhý pak v jabloneckém
Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje. Všem oceněným patří náš velký dík za je-
jich práci zvláště v tom posledním nelehkém
roce,“ podotýká primátor Jiří Čeřovský.

Jablonecká 
pečovatelka/pečovatel 2021
Hana Hercíková
• Centrum sociálních služeb Jablonec nad

Nisou, p. o., v sociálních službách pracuje 26
let, devět u současného zaměstnavatele

• Zkušená a spolehlivá pečovatelka, která umí
naslouchat. Impulzem pro nominaci bylo ukáz-
kové zvládnutí extrémně náročných situací bě-
hem nouzového stavu, kdy pečovala o klienty
v karanténě. Uživatelé ji vnímají jako oporu
a chápající osobu.

• Na její práci ji nejvíce baví vzájemné oboha-
cování a smysl vidí v tom, že uživatelé mohou
díky pracovníkům sociálních služeb žít kvalit-
ní a plnohodnotný život. 

Hynek Budka
• Hospic sv. Zdislavy, praxe šest let
• V hospici začínal jako pečovatel v terénní od-

lehčovací službě, jakmile se otevřel lůžkový
hospic, přešel tam. 

• Je pracovitý, citlivý, trpělivý a nekonfliktní. K ne-
mocným i jejich rodinám má laskavý přístup. 

• Pro práci v sociálních službách se rozhodl
proto, že v ní nachází smysl, po kterém toužil. 

Anna Buss
• Rodina24, z. ú., praxe tři roky
• S klienty jedná vždy vlídně, vnímá jejich po-

třeby a přání, respektuje jejich zvyky. Je oblí-
bená, klienty podporuje v jejich samostatnos-
ti, je jejich prodlouženou rukou.

• Do sociální práce vstoupila po sedmi letech
práce s dětmi a devíti letech mateřské dovole-
né. Přála si změnu, ale chtěla pracovat s lidmi.
Od dětství ráda pomáhá a v sociální práci vidí
smysl, o kterém se každý den utvrzuje. 

• A co ji nejvíce baví? Pocit užitečnosti. 

Drahomíra Havlíková
• Domov seniorů U Přehrady, z. s., praxe pět let
• Spolehlivá, pracovitá, obětavá a empatická že-

na, která má vždy po ruce vlídné slovo. 
• Vztah k sociální práci získala už v době, kdy

pomáhala matce s péčí o babičku. 
• Má ráda, když klienti vypráví o svém životě,

jsou vděční za každé milé slovo a věnovanou
chvíli. Denně se přesvědčuje, že nemá smysl
odkládat život na později. 

Ludmila Klimundová
• Diakonie ČCE – středisko v Jablonci n. Nisou,

11 let praxe v sociálních službách

• Profesionálka s velkým srdcem, která umí jed-
nat samostatně i v náročných situacích a zá-
roveň být týmovou hráčkou. Je vidět, že práce
pečovatelky je pro ni posláním. 

• Při práci hledá cesty, jak motivovat klienty,
aby si s její dopomocí zkvalitnili život. Nabízí
postup k alespoň malému krůčku ke zlepšení,
ale rozhodnutí je na klientovi samém.

Miroslava Moravcová
• Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o., čty-

ři a půl roku praxe.
• Takového člověka si přeje mít každý vedoucí

ve svém zařízení. Pro svou empatickou, klid-
nou povahu je oblíbená mezi klienty i kolegy-
němi. 

• Má úctu ke stáří, baví ji komunikace se senio-
ry i péče o ně. Nejvíce ji naplňuje, že klientům
může zpříjemnit svým přístupem a chováním
poslední léta života. 

Milan Brož
• Centrum pro zdravotně postižení LK, o. p. s.,

praxe tři roky a dva měsíce
• V týmu velmi oblíbený, do domácností klientů

vnáší klid, rozvahu a pohodu. Jeho životní
moudrost a vtip usnadní poskytování těžkých
služeb. Stmelovač týmu, jehož humor a nápa-
dy vnáší svěží vítr do pracovní atmosféry.

• Zajímá ho, těší a baví práce s lidmi. Smyslem
práce asistenta je pomoci klientům alespoň
k chvilkové spokojenosti a o to se snaží.

Už 21. ročník Týdne seniorů pořádá statu-
tární město Jablonec nad Nisou spolu s Cent-
rem sociálních služeb. Ten letošní se zúžil na
třídenní Setkání seniorů, avšak nabízený
program určitě neztrácí na atraktivitě.

Šmoldasův drzý jazyk je společný pořad otce
a syna Šmoldasových s Antikvartetem Dušana
Vančury. Pohodový program kombinuje sklad-
by Antikvartetu s jazzovou hudbou Libora
Šmoldase a s originálními úvahami a historka-
mi jeho otce Iva, českého básníka, redaktora
v nakladatelství, kulturního publicisty, scéná-
risty, moderátora a překladatele. 

Ivo Šmoldas je v současné době umělcem na
volné noze, překládá z angličtiny a slovenštiny.
Spolupracuje s Českou televizí, má vlastní po-
řad Lenoška Ivo Šmoldase na Dvojce Českého
rozhlasu. Jeho syn Libor je kytarista a přes svůj
mladý věk patří mezi stálice české jazzové scé-
ny. Vystupuje, natáčí a učí s mezinárodními jaz-

zovými hvězdami a je všeobecně hodnocen
jako jeden z nejlepších jazzových kytaristů
u nás. 

Antikvartet Dušana Vančury vznikl v roce
1962, po padesáti letech nečinnosti začal vystu-
povat znovu v roce 2013. V současnosti učinku-
je ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena
Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Re-
pertoár se pohybuje napříč žánry a staletími, od
klasické čtyřhlasé sborové literatury přes lido-
vé písně a spirituály, až k soudobým skladbám
s texty Dušana Vančury.

Program

29. 9. 2021
VÝLET SENIORŮ 
• Cíl a rozpis zastávek bude upřesněn během

září na webových stránkách města.
• Registrace od 16. září od 8.30 hodin na tel. č.

728 616 492. Kapacita omezená.

30. 9. 2021
SETKÁNÍ SENIORŮ – ŠMOLDASŮV DRZÝ
JAZYK – kino Junior – 15 hod. 
Komponovaný pořad IVO A LIBOR ŠMOL-
DASOVI + ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY
• Vstupenky k vyzvednutí v pokladně Eurocent-

ra od 15. září. 
• Vstup volný – kapacita omezená! 

1. 10. 2021
TANEČNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY – DÝŇO-
BRANÍ – Hotel Praha – 15 hod.
• Registrace od 16. září od 8.30 hodin na tel. č.

728 616 492. 
• Vstup volný – kapacita omezená! 

Sledujte aktuální vývoj opatření ohledně epide-
miologické situace na území České republiky. 

Aktuální informace o konání jabloneckého
Setkání seniorů budou uvedeny na webových
stránkách města. (jn)

Šmoldasův drzý jazyk rozesměje seniory

Foto Radka Baloghová
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■ Ohlédnutí
Letní zážitky i poznání
Naplánovat v červnu program na
dva letní měsíce byla tak trochu
sázka do loterie. Nápadů bylo cel-
kem dost, převládalo nadšení a tě-
šení se, zároveň nad veškerými ak-
tivitami visel otazník, zda a v jaké
míře se budou moci uskutečnit. 

Přes všechna přísná opatření
a pravidla proběhlo vše podle plá-
nu. Až na drobné výjimky všemu
přálo i počasí, takže léto lze pova-
žovat za vydařené. Program byl od
začátku připravovaný pro venkov-
ní prostory, proto se vyloženě na-
bízelo setkání v zahradách všech
klubů seniorů. V červenci se grilo-
valo a v srpnu hrálo a zpívalo.
Zájemci, kteří splňovali podmínky
pro vstup, tak mají svůj gastrono-
mický i kulturní zážitek. O zmíně-
nou srpnovou kulturu se postaral
pěvecký soubor Izerína a jeho
sbormistr Roman Hampacher. Ize-
rína dokázala, že i přes vynucenou
přestávku a letní pauzu má stále
co nabídnout a zvolený repertoár
potěšil samotné aktéry i členy klu-
bů. Obou zmíněných akcí se zúčast-
nil i náměstek primátora, David
Mánek. 

Z pohybových aktivit si své místo
našly Jablonecké perličky. Jedná
se o souhrnný název pro procház-
ky Jabloncem i výlety v okolí měs-
ta. Na procházky s výkladem mohl
vyrazit úplně každý, nenáročná
trasa po architektonických zajíma-
vostech měřila maximálně dva ki-
lometry. Zdatnější turisté se v létě
vypravili z Kopaniny na Malou
Skálu. O oblibě pohybových aktivit
svědčí i plně využitá nabídka na
cvičení na židlích ve spolkovém
domě i v klubu seniorů Novoves-
ká. Během prázdnin byla také svo-
laná výtvarná dílnička, pod rukama
šikovných dam vznikala podzimní
výzdoba. Zatímco v době covidové
bylo nutné připravit kurzy a další
vzdělávací aktivity na dálku přes
počítač, letní režim již umožnil
osobní setkání. Konkrétně se jed-
nalo o práci s chytrým telefonem
se zaměřením na fotografii, aby si
všichni mohli své letní zážitky
zdokumentovat a uschovat. (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.

Informace k podzimním aktivitám,
případně k platným opatřením,
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, na webu centrumjablo-
nec.cz nebo na facebookovém pro-
filu organizace. 

Nová podoba oblíbených aktivit
Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p. o., připravuje plán
volnočasových aktivit na podzimní

a zimní měsíce letošního roku.
Předpokladem pro jejich realizaci
je dobrá epidemiologická situace
a uvolněná pravidla a nařízení.
V programu se určitě objeví oblí-
bené vzdělávací aktivity, zejména
počítačové kurzy a kurzy pro práci
s chytrým telefonem, poptávka je
zde vždy velmi vysoká. Akademie
seniorů bude připravená pro zá-
jemce, kteří sérii přednášek muse-
li přerušit. Přesto se však rýsuje
náplň Akademie seniorů pro další
běh, který by mohl být spuštěný
začátkem příštího roku. Novinkou
v aktivitách bude určitě relaxační
cvičení na podložkách. To doplní
veškeré pohybové aktivity, ať už

cvičení na židlích, Tančírnu, výlety,
trénink šipek apod. Trénování pa-
měti je též velmi oblíbené, a to
v prostorách spolkového domu
i v klubech seniorů. Upravená však
bude forma a rozsah. Z kvízů, há-
danek a přesmyček, které jsou léty
prověřené a oblíbené, by se mělo
stát také společenské setkání v přá-
telské atmosféře. To samé by mohlo
platit i pro němčinu. Místo něko-
lika pravidelných lekcí chce CSS
nabídnout zájemcům jazykovou
kavárničku. Veškeré ucelené infor-
mace budou součástí měsíčního
programu. Podrobnosti a registra-
ce pak budou probíhat běžně na
telefonním čísle 728 616 492. (lf)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Zářijové 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
kapacita akcí omezená

1. 9. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s Davidem Mánkem, ná-
městkem primátora, seznámení
s programem na září, přihlášení
na zájezd 27. 10. kostelíky v Ostré,
Úštěk – velký sál CSS.

2. 9. /čtvrtek/ 13.00 hodin
Muzeum skla a bižuterie zve na
komentovanou prohlídku a navlé-
kání korálků. 

8. 9. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci a poslechu – velký
sál CSS.

15. 9. /středa/ 8.00 hodin
Autobusový zájezd zámek Ploskovi-
ce, město Litoměřice, odjezd z Horní-
ho nám., pouze pro přihlášené členy.

22. 9. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s Pavlem Svobodou – velký
sál CSS.

29. 9. /středa/ 14.00 hodin
Program na říjen a měření KT –
velký sál CSS.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu 
tel. 728 366 951
Program naleznete na webové
stránce www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – Kardio Jablonec.

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu 
tel. 605 535 987

16. 9. /čtvrtek/ 7.30 hodin
Autobusový výlet hrad Houska
a Mladá Boleslav, přihlášky u p. Nik-
lové na tel. 602 630 913 nejpozději
do 6. 9. Platba výletu 160 Kč proběh-
ne v kavárně spolkového domu 9.
a 10. 9. 2021 14–16 hodin. Členky
ČSŽ mají při větším zájmu přednost.

23. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Přednáška Pavla Svobody na téma
Darování, dědění a závěť – malý
sál CSS.
Obě akce proběhnou jen v souladu
s opatřeními pandemie.

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

Každou středu od 10.00 hodin
Klubové dopoledne, pouze pro čle-
ny – cvičebna CSS.

16. 9. /čtvrtek/ 9.30 hodin 
Herní dopoledne – pro členy i ne-
členy – cvičebna CSS.

Letní grilování, foto CSS

Jablonecké perličky, foto CSS

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

1. září 1921, 239, strana 1, 2, 4, 8, R, V
Praha. Šlehačka bude povolena? Českoslo-
venský deník sděluje, že ano. Ministr Procház-
ka sdělil Svazu cukrářů a kavárníků, že je
v Praze už dostatek mléka.

Londýn. Dnes se očekává příjezd polárního
badatele Nansena.

Jablonec. Koktaví – pozor! 5. září v jednu ho-
dinu odpoledne ordinuje v hotelu Geling pan
H. Steinmeier z logopedického institutu v Ha-
genburgu. Doporučujeme návštěvu – jeho me-
toda léčení koktavosti se výborně osvědčuje.
Ordinuje bezplatně.

Inzerát. Děkujeme panu profesorovi Antonu
Fränzlovi za pozorné a pečlivé vedení kurzu
češtiny. Účastníci kurzu 1920–1921.

Inzerát. Školní brašnu pro žáky základních
a měšťanských škol koupíte u brašnáře Josefa
Moskala, Schillerova 49 (Čechova). Každý pá-
tek mne najdete na trhu.

Inzerát. Hledám známost s pasířem, výrob-
cem bižuterního zboží nebo s jiným obchodní-
kem za účelem sňatku. Je mi 33 let, jsem bez
závazků, pilná i v obchodě. Vážné nabídky pod
značkou Šťastná budoucnost.

Inzerát. Ušetříte ročně až 1 000 K, když si místo
drahého BIO másla budete kupovat výborný mar-
garin RITA, který je o 20–40 K na kile levnější.

2. září 1921, 240, strana 2, R
Praha. Čechizace tanvaldského okresu probí-
há uspokojivě. Před převratem zde v místních
samosprávávch nikdy nebyli zastoupeni Češi.
Nyní jsou zastoupeni ve všech obcích, v Šum-
burku nad Desnou mají dokonce většinu
(17 Čechů, 13 Němců). V okrese byly dříve jen
tři české školy, nyní jich je s tanvaldskou měš-
ťanskou školou šestnáct. 11. září se v Šumbur-
ku otvírá okresní sirotčinec v budově, která by-
la zabraná německé matici školské.

9. září 1921, 247, strana 1, 4, V
Rusko. Chicago Tribun píše: Odhaduje se, že
hladomorem je postiženo 40 milionů osob.
Z toho těžce strádá 15 milionů. Scény, které se
odehrávají ve městech a vesnicích, se nedají
popsat. Někde jsou lidé tak zesláblí, že nemo-
hou pohřbívat své mrtvé. Chybí ta nejzáklad-
nější hygiena, důsledkem jsou cholera a tyfus.

10. září 1921, 248, strana 1, 4, 5, 6, 7, V
Jablonec. Zimní sezóna městského divadla.
24. září se hraje Lessingův Nathan moudrý. Or-
chestr má 28 členů, pro operety se angažuje po-
sila. Scénáristou je Emil Gold jako vloni. Bu-
deme hrát tři opery, 12 veseloher a dramat, osm
operet. Ceny vstupenek se zvyšují o 2 %, pro ně-
které výpravné premiéry, které se tu dosud ne-
hrály, bude vybírán příplatek.

Jablonec. Těžká nehoda autobusu na trase
Jablonec – Liberec. Ve 3 hodiny v noci vyjel au-
tobus s 13 pasažéry z Jablonce. Z neznámých
důvodů najel ve vratislavické aleji do kaštanu
tak prudce, že byla zdemolována přední část
vozidla. Tři osoby utrpěly těžká řezná zranění
střepinami skla. Ostatní cestující a řidič měli
lehčí zranění. Všichni byli okamžitě ošetřeni
a odvezeni do liberecké nemocnice. Řidič vypo-
věděl, že byl dlouhodobě pracovně přetížen.

Jablonec. Městské muzeum zve na zajímavou
výstavu Spolku přátel fotografie. Je to 120 nád-
herných snímků jabloneckých domů a míst,
z nichž mnohé v rámci nové výstavby zmizely.
Členové spolku snímky věnovali muzeu.

Kino Metropol hraje od 10. do 13. 9. komedii
s Polou Negri Horská kočka.

Jablonec. Vinárna Rheingold (Zlato Rýna) je
od 1. září znovu v provozu v hotelu Koruna (nyní

obch. dům Central). Vinárna byla zvětšena a no-
vě zařízena. Koncertuje tu Vídeňské salonní
kvarteto pod vedením dirigenta Wirtha, který
předtím působil v hotelu Esplanade v Ma-
riánských Lázních.

Jablonec. Sport. DSK Jablonec: DFC Liberec.
Mistrovský zápas se hraje zítra v Břízkách ve
4 h odpoledne. Liberečtí jsou ve výborné kon-
dici, hrají moderní plošnou hru. DSK Jablonec
postaví své nejlepší hráče, jmenujeme Bartha,
který je prvotřídním hráčem, rychlým a s ne-
zkrotnou energií.
Poznámka: DFC = Deutscher Fussball Club;
DSK = Deutscher Sportklub.

14. září 1921, 253, strana 5, V
Jablonec. Sport. DSK Jablonec : DFC Liberec.
Výsledek 4:4 (poločas 3:1). Viděli jsme boj až na
nože s mnoha napínavými momenty. Tempo
a úpornost Jabloneckých neznalo mezí, ale ná-
skok se nedal uhájit. 

Drážďany. Poplach v zoologické zahradě. Po-
slední neděli tu náhle zazněl výkřik: Lev utekl!
Návštěvníků se zmocnila panika – všichni na-
jednou chtěli ze zahrady pryč. Myslili si, že je to
nějaký lev od Hagenbecka, který tu vystupoval
se svými zvířaty. Ale byl to jen rafinovaný trik
bandy kapesních zlodějů, kteří si v tom zmatku
opravdu přišli na své. Bohužel došlo k mnoha
úrazům návštěvníků při pádech.

Praha. Zdravotní péče. Jediná zdravotní škola
v ČSR pro výuku německých ošetřovatelek se
nachází v Praze při nemocnici na Karlově ná-
městí. Školní rok začíná v říjnu, náklady na vý-
uku a pobyt se stravou jsou 300 K měsíčně, při
pracovním závazku na tři roky je vše zdarma.
Žákyně bydlí v internátu. Kurzy pro ošetřova-
telky trvají dva roky, pro dětské sestry jeden
rok.

16. září 1921, 254, strana 1, V
Praha. Jako za monarchie. Rudé právo hlásí,
že se má ustanovit hradní stráž, která bude mít
mimo důstojníků ještě 150 poddůstojníků, z to-
ho 100 rotmistrů. Budou pobírat plat 1 200 K
a k tomu příplatek na reprezentaci.

23. září 1921, 261, strana 5, V,
Humor na trhu. A: Pročpak pláčeš, chlapečku?
– Chlapec: Já jsem ztratil maminku... – A: A jak
se jmenuje tvoje maminka? – Chlapec mlčí.... A:
No, snad víš, jak jí říká tvůj tatínek? – Chlapec:
Bestie, slepice, čarodějnice hádavá...

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 150 let od
narození architektů Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha. Oba rodáci významně
ovlivnili stavební vývoj našeho města, a pro-
to se i městská knihovna rozhodla téma le-
tošní vědomostní soutěže Znáte – víte – tuší-
te věnovat architektuře těchto osobností.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna soutěžní otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednic-
tvím webových stránek knihovny v sekci soutě-
ží, tentokrát do 15. září. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu. 

Ceny do soutěží knihovny byly pořízeny z fi-
nančního příspěvku kanceláře primátora statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. Více informa-
cí získáte na webové stránce: https://knihovna.

mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-za-
bavu/ soutezte-s-nami/

Správná odpověď z prázdninového kvízu: Nej-
mladší kamennou rozhlednou Roberta Hem-

mricha je rozhledna na Prosečském hřebenu
z roku 1932. Materiálem použitým ke stavbě
byla žula prosečská. Výhercem prázdninového
kvízu je čtenářka Denisa Pánková.

Otázka na září
Architekt Robert Hemmrich navrhoval v Jab-
lonci nad Nisou stavby pro různé účely, mezi
které také patřily exportní domy. Stavbu býva-
lého exportního domu najdete v Jiráskově ulici
a vyznačuje se kombinací doznívající secese
a barokizující moderny. Vyberte jméno firmy,
která zde sídlila počátkem 20. století. 
Jedná se o:

a) exportní dům Josefa Scheiblera

b) exportní dům Heinricha Hoffmanna

c) exportní dům Thiele & Rhode

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Po návratu z úspěšné cesty kolem světa přelétala
25. srpna 1930 nad Jabloncem a dalšími severo-
českými městy vzducholoď Graf Zeppelin LZ 127.
Byl to předem ohlášený propagační let z německého
Zhořelce do slezské Vratislavi. Foto archiv Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LXI.

„Divím se vody se štítícím, příliš citlivým li-
dem, kteří si sice obličej a ruce denně myjí,
ale o vodě jinak nechtějí slyšeti. Ať sami za to
pykají!“ Pěkně to sepsal kněz a slavný vodní
léčitel Sebastian Kneipp (1821-1897) ve zná-
mé knize Léčení vodou. Pouhé čtyři roky
před svojí smrtí navštívil Kneipp 12. dubna
1893 Jablonecké Paseky, kde byl zrovna po-
ložen základní kámen nového sanatoria.

Příběh paseckého sanatoria je doposud ne úpl-
ně podrobně popsán, byť by si to určitě zaslou-
žil. Příběh nemoci smyté čistou chladnou vo-
dou a zdraví nabytého z lesní síly je dodnes
fascinující. Řízení paseckých lázní v roce
1894 převzal Dr. Georg Glettler a postupně
zde vybudoval rozsáhlý areál s léčebnými
budovami, sportovišti, jezírky, promenád-
ními cestičkami, hudebními pavilony a po-
mníky. Nikoho nemělo nechat na pochy-
bách, že tady léčí pohyb, krása, voda, síla
ducha a přírody. Sám šéf sanatoria se svý-
mi léčebnými postupy řídil, a nakonec se
dožil požehnaného věku: zemřel až roku
1958 v Drážďanech coby devadesátník. 

Základem síly celého léčebného ústavu
byla čerstvá jizerskohorská voda. Tu po-
skytovaly četné prameny, které nechal Dr.
Glettler podchytit, zušlechtil je a pojmeno-
val. V areálu tak byl Pramen jiřinkový
(Dahlienquelle) pojmenovaný podle jiři-
nek, které byly pěstovány v pavilonu na
konci dnešní Letohradské ulice, pěkně na
výsluní. A dále pak Pramen Jiřího (Georgs-
quelle), nazvaný nepochybně podle ředitele
ústavu a Pramen Čermákův (Tschermak-
quelle), o jehož původu prozatím více neví-
me. Ústředním zřídlem čisté vody pro pří-
mou léčbu v lese byl ale Jeskynní pramen
(Grottenquelle) situovaný do stráně nad te-
nisovými kurty, u cesty procházející leso-
parkem. Byl pojatý nejvíce velkolepě, šlo
vlastně o jakési místní zpodobnění slavné
lurdské jeskyně, kde se roku 1858 čtrnácti-

leté Bernadettě Soubirousové zjevila Panna Ma-
rie a později se zde odehrálo tak velké množství
zázraků, že se jméno Lurdy stalo synonymem
pro místo uzdravování. Pramen prýštící ze žuly
byl obestavěn umělou jeskyní z granitových
kvádrů, která byla sochařsky vyzdobena a uvnitř
se nacházela bílá socha Panny Marie Lurdské.
Před jeskyní byl zřízen jakýsi bazének, v němž
se nemocní mohli smáčet a rozpouštět své ne-
duhy. 

Doktor Glettler vymyslel i pěknou legendu,
že je jeho Waldsanatorium (Lesní sanatorium)
a Luftkurort (Vzdušné lázně) perlou Jizerských

hor zejména proto, že zde podle pověsti kdysi
pobýval sám mocný Krakonoš. Vedle použití
spirituální síly lurdské legendy a místních po-
věstí na svůj léčebný podnik ovšem šel vesměs
vědecky; ve Františkových Lázních nechal ana-
lyzovat složení používané jizerskohorské raše-
liny a dal změřit i radioaktivitu všech zdejších
pramenů. Na tehdy moderní léčení radioaktivní
vodou se hodně věřilo a pasecké prameny byly
považovány za velmi silné zdroje, byť se ještě
nevědělo, že zdaleka nedosahují takové síly jako
prameny v okolí Kokonína. Sanatoriu se ale da-
řilo různě, těžké období po první světové válce,

kdy bylo přeměno na lazaret, i za časů hos-
podářské krize, kdy sloužilo i jako výchov-
ný ústav pro dívky z lepších rodin, vystří-
dala třicátá léta, kdy přírodní léčení opět
přišlo do módy. Doktor Glettler tehdy zapo-
jil i moderní techniku, horská sluníčka,
elektrické medicínské přístroje, kysličník
uhličitý. A úspěchy měl: nejlepších výsled-
ků ústav dosahoval u léčení nervových ne-
mocí, revmatismu, chudokrevnosti, po-
ruch metabolismu a srdečních chorob. Ale
i v této době byla v celém procesu uzdra-
vování hlavním činitelem stará dobrá voda
používaná podle vylepšených Kneippových
zásad. Chodívali se pořád nemocní koupat
do bazénku syceném vodami Jeskynního
pramene, vyhlíželi u toho z pryskyřicí vo-
nících lesů dolů do údolí Nisy. A to až do
druhé světové války, která ukončila provoz
sanatoria, později opět přeměněného na
lazaret a následně pak na domov důchod-
ců. Lesopark se proměnil v les, zmizely
prameny i výzdoba lurdské jeskyně, která
se spíše stala skládkou odpadu u areálu bý-
valé výtopny. Je na ni dnes smutný pohled.
Ale citliví lidé, kteří se zde zastaví na lesní
procházce, tu stále mohou ucítit onu moc-
nou sílu jizerskohorské vody, která je do-
posud pod povrchem a jednoho dne možná
zase vytryskne a nejeden neduh smyje
a zdraví navrátí. Marek Řeháček

Jeskynní pramen v Pasekách

Kresba Petr Ferdyš Polda

V letošním roce uplynulo 160 let od naroze-
ní Wenzela Franze Jägera, nejvýznamnějšího
malíře, který působil v první polovině 20. sto-
letí v oblasti Jizerských hor. Tento výjimečný
umělec se v minulosti těšil v Jablonci velké
vážnosti, o čemž svědčí i texty věnované ma-
líři z pera jabloneckých kulturních osobnos-
tí, jakými byli Karl R. Fischer, Arthur Ritter
či Julius Streit. 

Snahy uspořádat v Jablonci nad Nisou malířo-
vu výstavu v době mezi světovými válkami
ztroskotaly na chybějícím vhodném výstavním
prostoru. Když Wenzel Franz Jäger v roce 1928
zemřel, hlavní smuteční řeč na raspenavském
hřbitově neměl nikdo jiný než jablonecký sta-
rosta Fischer. 

Po druhé světové válce upadl Malíř Jizerských
hor na několik desetiletí v zapomnění. Po dlou-
hém čase se jeho obrazy objevily ve výstavní sí-
ni v roce 1996 na krajinářské výstavě v Městské
galerii MY v Jablonci nad Nisou. V té době se
jen pomalu a opatrně otevíral prostor pro reha-
bilitaci dlouho opomíjených umělců. Roku
2001 se konala v Jablonci nad Nisou na stejném
místě první Jägerova poválečná samostatná vý-
stava. O dva roky později Městská galerie MY
realizovala výstavu i v Hejnicích a zároveň pro-

vedla obnovu malířova hrobu a památníku v Ras-
penavě. 

Postupně se začaly vytvářet lepší podmínky
pro mapování německočeského umění i pro je-
ho výstavní a publikační prezentaci. Osobnos-
tem, jako byl Wenzel Franz Jäger, se vracela
ztracená prestiž.

V letošním roce začala připomínka malířova
160. výročí narození výstavou, kterou Městská
galerie MY připravila ve výstavní síni kláštera
v Hejnicích, a je možné ji zhlédnout do 5. září

2021. Mnohem rozsáhlejší výstavu bude možné
navštívit od 30. září v Městské galerii MY v Jab-
lonci nad Nisou. K vidění na ní budou obrazy,
které se nacházejí v mobiliárních fondech stát-
ních zámků i v soukromých sbírkách a některé
dosud nebyly nikde veřejně prezentovány. Bu-
dou to nejen malby na plátně, ale také kresby
a grafické práce. Návštěvníci uvidí ukázky tvor-
by z různých období malířova života – z půso-
bení ve Vídni i z pobytu v malířské kolonii
u Mnichova, zejména to však budou díla z doby
po návratu do domovských Jizerských hor. Na
výstavě bude možné se přesvědčit o tom, že
tvorba Wenzela Franze Jägera je pestrá a obsa-
huje nejenom krajinářské náměty, ale také
různorodá zobrazení přírody – zvířat a rostlin,
i obrazy lidí, většinou zachycených při činnosti,
který byla pro ně typická. Chybět nebudou ani
ukázky loveckých motivů. Jäger se nevyhýbal
ani malování městských scenérií a historických
staveb, jeho častým a velmi oblíbeným námětem
byl zámek Frýdlant. Každopádně půjde o mi-
mořádnou příležitost vidět obrazy stále žáda-
nějšího umělce, který je blízký nejen milovní-
kům umění, ale také všem těm, kdo mají vřelý
vztah k Jizerským horám a vnímají je s podobnou
intenzitou a hloubkou jako kdysi malíř Wenzel
Franz Jäger. Jan Strnad / MGMY

Malíř Jizerských hor v Městské galerii MY

Olejomalba Wenzela Franze Jägera Černá jezírka
v Jizerských horách je známa pouze z reprodukce, 

její poválečný osud je zatím neznámý.
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Vážená redakce, coby pravidelní čtenáři Jab-
loneckého měsíčníku jsme téměř nikdy neměli
problém pochopit obsah textů. Výjimku tvoří
v poslední době informace o poměrně důležité
věci, kterou je změna systému nakládání s od-
pady a tím pádem nové podmínky pro občana.

Text o změnách ve svozu v JM (7/8, 21), po-
kládáme za více než nesrozumitelný, je pode-
psaný zkratkou -vrk- . A chybí v něm všechny
podstatné informace:
– co bude následovat, pokud se občan zachová

pasivně a k projednání nových smluv se ne-
dostaví

– rozšíří se paleta nabízených služeb?, tj. zda
bude možné používat i svozové nádoby
o menším objemu (doposud nejsou v Jbc k vi-
dění) a bude možné volit delší svozový inter-
val než 14 dní?

– pokud bude možné volit např svoz 1× za mě-
síc, jakým způsobem bude zabráněno nutné-
mu šíření zápachu? (Bohužel jsme na oblíbe-
né trase pejskařů a ti naši nádobu zásobují
nevábnými hromádkami)

– je v silách obsluhy svozových vozů nově kon-
cipovaný sofistikovaný systém realizovat?
Příklad – zaplatím si nádobu 60 l a „nějak si
opatřím“ běžnou nádobu na 120 l. Bude po-
sádka jezdit se seznamem (a kontrolovat ho)
nasmlouvaných nádob u každého stanoviště?

– lze předpokládat, že se někteří občané budou
chovat vychytrale a své odpady odkládat do
nádob u sousedů. Uvažuje se o případném
zamykání nádob? Nikoliv velkoobjemových
na sídlištích, to je leckde k vidění už dnes, ale
i běžných u rodinných domků. A v kladném
případě – jak se k nim obsluha dostane, když
jezdí nepravidelně a poměrně nevyzpytatelně?
Jsme přesvědčeni, že se tyto problémy teprve

za pochodu řeší a považujeme za krajně nezod-
povědné „pouštět mezi lidi“ tak nehotovou in-
formaci na tak závažné téma. 

S přáním hezkého léta
Irena a Michal Ottisovi, 

Podhorská 83, 466 01 Jablonec nad Nisou

O změnách budeme informovat

Dobrý den, děkujeme za váš příspěvek. Od-
padová problematika a změny s ní spojené jsou
natolik obsáhlé, že se jim rozhodně budeme vě-
novat minimálně do konce tohoto kalendářní-
ho roku, a to nejen na stránkách Jabloneckého
měsíčníku. Počínaje tímto číslem budeme při-
nášet informace z jednotlivých oblastí a odpo-
vědi na nejčastější dotazy občanů (aktuální
příspěvek najdete na straně 9). 

A hned v následujících řádcích se pokusíme
zodpovědět na vaše dotazy:
– Co se týká dosavadních smluv a nových re-

gistrací: platby za odpady se od roku 2022
budou řešit prostřednictvím místního poplat-
ku (viz OZV č. 4/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci, která nabyde platnosti 1. 1. 2022, ale už
teď najdete její znění na webu města v kapi-
tole Životní situace, a kterou schválilo ZM
17. 6. 2021). Plátcem poplatku je jednak spo-
lečenství vlastníků jednotek, pokud pro dům

vzniklo, nebo vlastník rodinného či bytového
domu a z OZV má plátce poplatku povinnost
podat jeho správci, tedy magistrátu, ohlášení
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl po-
stavení plátce. Máme databázi všech nemovi-
tostí na území obce, včetně vlastníků. Pokud
se takový plátce sám neohlásí, bude se postu-
povat podle daňového řádu – výzva k ohláše-
ní poplatkové povinnosti včetně možnosti
uložení pořádkové pokuty až do výše 500
tis. Kč. A samozřejmě plátce přijde o popelni-
ci a svozová společnost nebude odpad svážet. 

– Bude možné vybírat nádoby v několika veli-
kostech od 60 l po 1 100 l. Rovněž bude mož-
né volit četnost svozu – u menších nádob je
možná frekvence svozu 1× týdně, 1× za 14 dní,
1× měsíčně. Kompletní přehled nádob najdete
na adrese https://www.mestojablonec.cz/cs/
zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obca-
ny/dalsi-informace/cenik-komunalni-odpad-
2022.html. 

– Zápachu bohužel zabránit nelze, záleží na
objednateli nádob, jestli zvolí svoz 1× měsíč-
ně nebo raději častější, např. právě z hygie-
nických důvodů. Pokud chcete zabránit kolem-
jdoucím, aby odpadky házeli do vaší nádoby,
je možné míst popelnici na zahradě a přista-
vovat ji na ulici pouze v den svozu.

– Nádoby jsou již v současné době očipované,
proto odpad z jiných, neoznačených nádob
vyvezený nebude. 

– Zamykání i malých nádob možné bude, ale
na základě předchozí dohody se svozovou fir-
mou, které nádoby patří. Pracovníci pak mají
univerzální klíč. 

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se
úřadu zeptat. Otázky zasílejte na e-mailovou
adresu dotazy@mestojablonec.cz. 

Jana Fričová, mluvčí

Došlo do redakce

Jak účinně zatočit s dluhy?
Zaměstnance sociální práce denně oslovují
lidé a žádají o pomoc, protože jsou v krizi
nebo v tíživé životní situaci. Jak podat ná-
vrh k oddlužení a mohou se oddlužit man-
želé společně? Na tuto otázky odpovídá
Lucie Kretschmerová z jablonecké organiza-
ce NADĚJE.

Insolvenční řízení mohou využít jak jednotliv-
ci, tak i manželé, kteří podávají pouze jeden ná-
vrh na povolení oddlužení. Dluhy se sjednotí
a sečte se celková dlužná částka, která je slože-
ná ze závazků společných, ale i těch, které
vznikly před uzavřením manželského sňatku. 

Manželé musí splňovat některé podmínky ja-
ko jednotlivci. Těmi podmínkami jsou, že mají
minimálně dva a více závazků, nejsou je schop-
ni hradit pravidelně, řádně a včas, a mají pocti-
vý záměr pro podání návrhu, který soud ná-
sledně zkoumá. Další podmínky, které musí
manželé splňovat pro podání návrhu na povo-
lení oddlužení je prokázání, že jsou manželé.
Musí být také schopni splácet alespoň částku
3 268 Kč měsíčně. Částka není po celou dobu
stejná. Platí vzájemná vyživovací povinnost
mezi manžely a také mají dlužníci tuto povin-
nost ke svým nezaopatřeným dětem. V oddlu-
žení je ale žádoucí zaplatit věřitelům co nejví-
ce.

Jednoznačně se vyplatí podat v případě man-
želů společný návrh, protože jak už bylo zmí-
něno, se veškeré dluhy obou manželů sjednotí
a hradí se všechny najednou. Společné závazky

se započítají pouze jednou. Také při společném
oddlužení budou manželé hradit pouze jednu
odměnu insolvenčnímu správci, který zaštiťuje
celé řízení. Pokud by si každý z manželů podal
vlastní návrh, tak se může stát, že budou dluhy
přecházet z jednoho manžela na druhého. Po
podání návrhu přestávají růst úroky a soud vy-
dá tzv. vyhlášku o zahájení insolvenčního říze-

ní. Dluhy, které vznikly před podáním návrhu,
se nemůžou hradit. Porušila by se tím povin-
nost dlužníka v oddlužení, která zní, že se ne-
smí zvýhodnit žádný z věřitelů. Tato povinnost
se musí dodržovat již od podaného návrhu, pře-
stože není ještě soudem rozhodnuto o schvále-
ní či neschválení. Věřitelé pak své pohledávky
přihlásí k řízení, kde uvedou, kdy a jak dluhy
vznikly, kolik činí celková částka a všechny
ostatní náležitosti, které jim určuje zákon. 

V rámci probíhajícího řízení mají dlužníci ta-
ké povinnosti v oddlužení. Mezi povinnosti pat-
ří vykonávání přiměřené výdělečné činnosti,
mimořádnými příjmy splácet dluhy nad rámec
splátkového kalendáře, každého půlroku před-
kládat insolvenčnímu správci příjmy, nezatajo-
vat žádné příjmy a nevytvářet žádné dluhy.

Návrh na oddlužení manželů se podává k pří-
slušnému krajskému soudu, kde mají dlužníci
bydliště. Návrh mohou sepsat pouze advokáti,
notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo
akreditované osoby. Cena za sepsání společné-
ho oddlužení manželů je 6 000 Kč bez DPH.
Akreditované osoby poskytují zpracování a po-
dání návrhu zdarma. Organizace NADĚJE,
konkrétně terénní program v Dlouhé ulici
v Jablonci nad Nisou má od Ministerstva spra-
vedlnosti udělenou akreditaci ke zpracovávání
návrhu na povolení oddlužení od roku 2017,
kdy za dlužníky tyto návrhy zpracovává a podá-
vá.

Za organizaci NADĚJE
Lucie Kretschmerová

Ilustrační foto

Lucie Kretschmerová, foto archiv NADĚJE
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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/

Odebíráte ve vašem domě teplo od firmy Jablo-
necká energetická, a. s., z centrálního zásobování
teplem (CZT)? Jestli projde materiál připravený
současnou koalicí ODS, ANO a SLK a předlože-
ný náměstkem Kouřilem, bude to první krok
k tomu, že se nebudete smět od CZT odpojit
a přejít na jiný zdroj tepla, i kdybyste chtěli, a to
ani kdyby firma zdražila cenu tepla sebevíc.

Na červnovém zastupitelstvu náměstek Kou-
řil předložil nevinně nazvaný dokument „Pro-
jekt Jablonec nad Nisou – energeticky úsporné
město II. – schválení dokumentu Strategický
rámec projektu“. Ten v kapitole 3.3 Preference
centrálního zásobování teplem ukládá do
územního plánu města zapracovat taková pra-
vidla energetické koncepce města, aby stavební
úřad nemohl povolit odpojení domu od CZT,
tedy sítě provozované městskou firmou Jablo-
necká energetická, a. s. Zákony takové chování

umožňují, ale záměrem zákonodárců bylo dát
možnost preference zdrojů s nižšími emisemi,
nikoli konkrétně jednoho systému jedné (mo-
mentálně městské) firmy. Pikantní je, že ačkoli
město zaměstnává energetika, dokument zpra-
covala sama Jablonecká energetická, a. s. Pokud
by šlo skutečně o životní prostředí, a ne o mo-
nopol firmy, bylo by možné požadavek upravit
třeba tak, aby byla změna zdroje umožněna,
pokud bude mít nový zdroj tepla lepší emisní
bilanci škodlivin a skleníkových plynů než
systém CZT.

I když je v současné době cena tepla snesitel-
ná, nemusí to tak být navždy a připojeným oby-
vatelům se může závislost na jedné firmě a ne-
možnost se odpojit v budoucnu prodražit.
Firma se může dostat do problematické situace,
mohou zdražit paliva, která používá, nebo měs-
to může své akcie znovu prodat. Koneckonců

v roce 1998 už jednou město majoritní balík ak-
cií firmy prodalo, aby ho v roce 2013 opět dra-
ze získalo zpět.

Náměstek Kouřil dokument v červnu stáhl
kvůli formálním chybám. Je tak šance ještě na
zastupitele zapůsobit a jeho schválení při příš-
tím předložení, bude-li nadále obsahovat před-
mětnou formulaci, zvrátit. Za náš klub doufá-
me, že k jeho schválení v této podobě nedojde,
protože takové omezování občanů je pro nás
nepřijatelné. Zároveň doufáme, že se podaří
v dokumentu zlepšit i část věnovanou energe-
tickým úsporám na majetku města. Protože ja-
ko opoziční strana máme nárok jen na jeden
krátký článek v každém čísle, tak se těmto
úsporám budeme věnovat v dalším článku
v příštím čísle.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Stanou se obyvatelé domů napojených na CZT 
rukojmími jedné firmy?

Na červnovém zastupitelstvu byly do programu
jednání zahrnuty dva po sobě jdoucí body. Bod
27 nazvaný „přeřazování objektů“ se v obecné
rovině zabýval cca 15 nemovitostmi v majetku
města, zda mají být nově zařazeny do kolonky
„určené k prodeji“. V přílohách byly tyto zdeva-
stované objekty prezentovány ve formě fotogra-
fií. O to víc byl tento bod v rozporu s bodem
předcházejícím, který v rámci střednědobého
rozpočtového výhledu pojednával o „excelent-
ním“ vyrovnaném rozpočtovém hospodaření
s ratingem A+A+. Kde se asi stala chyba? Město
sice nemá dluh finanční, ale má ho skrytý
v „péči“ o majetek. Jinak si smutný stav těchto
skvostných velikánů nedokáži vysvětlit. 

Daleko víc mě ovšem zarazila ledabylost,
s jakou byl bod týkající se nemovitostí zařazen
do programu. Jen rozhodnutí ve stylu „prodej
a uvidíme, co z toho bude“ nebo „neprodej
a spadni“. Žádné odůvodnění nebo ekonomic-

ká analýza deklarující, že opravy se nevyplatí.
Pouze se v rozpravě suše konstatuje stále doko-
la omílaný argument, že město na opravy nemá
peníze. Zvláštní, má rating, ale nemá peníze. 

Osobně se nebráním prodeji do rukou sou-
kromých investorů, ačkoliv tu máme spoustu
příkladů z praxe, kdy se to městu úplně nevy-
platilo, zejména po sociální stránce. Dokonce si
dokáži představit i slevu z kupní ceny oproti
splnění jasně stanovených podmínek. Trend
okolních měst je neúprosný. Řeší se urbanistic-
ké koncepce, usiluje se o zatraktivnění lokalit.
Přidaná hodnota není v penězích, ale v tvorbě
uživatelsky příjemného prostředí pro současné
či potenciální občany města. Prioritou je vyřešit
návaznosti na okolí, dopravu, parkování, pro-
pojenost a prostupnost, relaxační zóny, socio-
patologické jevy. To může učinit i soukromý
investor v rámci rozumné dohody s městem ob-
sahující podmíněné a kvalitní řešení. Ale měs-

to musí vědět, co chce. Že to město neví, do-
svědčují i nedávno schvalovaná nová pravidla
prodeje pozemků pro výstavbu. Určitým posu-
nem je lepší propagace pozemků k prodeji pro-
střednictvím e-reality a předložení studie ze
strany developera jako podmínka pro účast
v soutěži o pozemek. Kdo ovšem studii vyhod-
notí? Parta právníků a realitních makléřů sedí-
cích ve výboru? Silně postrádám opatření vůči
spekulantům např. ve formě časového zastro-
pování stavby, vidím nulovou snahu vyjít vstříc
stavebníkům formou zajištění sítí či stavebního
povolení k prodávaným pozemkům, chybí mi
snaha tvořit kvalitní urbanismus při vyjedná-
vání s developery. Ano, zavedeme aukce, nej-
vyšší bere. Ovšem dobrých míst k bydlení zrovna
moc nepřibývá, na rozdíl od sociálně vylouče-
ných lokalit, zejména v centru města. 

Jaroslav Šída, 
zastupitel za Českou pirátskou stranu

Prodat – neprodat

Energetická koncepce města je strategický pro-
jekt, jehož úkolem je, aby Jablonec nad Nisou
splňoval podmínky trendu zelené energetiky
a i nadále zůstal energeticky úsporným měs-
tem, v němž se dobře žije. 

Zmíněným strategickým dokumentem nava-
zujeme na projekt Jablonec nad Nisou – ener-
geticky úsporné město, který začal v roce 2014
revitalizací soustavy CZT. Za těch uplynulých
sedm let jsme se výrazně posunuli. Máme mo-
derní, ekologickou a úspornou soustavu záso-
bování teplem a teplou vodou. Instalací koge-

neračních jednotek a jejich zapojením do systé-
mu Jablonecká energetická opět postoupila na
žebříčku energeticky úsporných a ekologických
dodavatelů. Prospěch z toho mají jak její odbě-
ratelé, tak i ostatní obyvatelé našeho města. 

Jednoduše řečeno, cílem města je nastavit ta-
ková pravidla pro všechny dodavatele energií
bez výjimky, aby občané Jablonce měli zaruče-
no zdravé ovzduší. Jablonecká energetická je
společnost ve 100% vlastnictví města a pracuje
zcela ve prospěch nejen svých odběratelů, ale
všech občanů Jablonce. Naprosto odmítám vý-

klad pana zastupitele. Opoziční strany mají své
zástupce v dozorčí radě společnosti a mohou se
k procesům kdykoliv vyjádřit.

Energetická politika statutárního města
Jablonec nad Nisou je založena na principu ne-
ustálého zlepšování energetické účinnosti, a to
je také podstatou dokumentu, který si pan za-
stupitel Klápště vykládá poněkud svérázným
a zavádějícím způsobem. 

Milan Kouřil, 
předseda představenstva JE, a. s.

Jablonec je jedničkou v zelené energetice



(26)

jablonecký měsíčník září 2021

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 24. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA / NùMâINA
pro zaãáteãníky a pokroãilé

KDE? V Jablonci nad Nisou.
JAK âASTO? 1x t˘dnû od záfií 2021 

do ãervna 2022.
ZA KOLIK? Za 4 600 Kã za cel˘ ‰kolní rok.
JAK? Profesionálnû. Díky osvûdãen˘m
komunikativním metodám v˘uky pod
vedením lektorek s nûkolikaletou praxí.
tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz
www.abc-jazykovaskola.cz
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka+klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

Dvefie bílé od 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

Relax pod stfiechou 
jóga pilátes

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
ve‰keré opravy, vã. spolupráce 

s poji‰Èovnami
prohlídka, údrÏba 

(olej, filtry, svíãky, 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

KRÁMEK S ÚSMùVEM 
nabízí kofiení kulináfie Stupky i Gre‰íka. 

âaje sypané i porcované. Tinktury Serafin.
Deodoranty bez solí, bio kosmetiku, 
krémy Barekol, maìarské klobásy, 

slanina z mangalice.
SluÏby: otevfiení vûdomí–Access Bars.
Lidická 11, fb:krámek s úsmûvem, 

Tel. 704 016 818

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

KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví, nebo druÏstevní

pfied rekonstrukcí, i v zanedbaném stavu
za seriózní nabídku Vám pfiedem dûkuji.

F. Mastník, 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

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS 
REKRA s. r. o.

Nabízí:
– mytí oken Ïaluzií, lodÏií

– hloubkové ãi‰tûní kobercÛ 
a sedacích souprav

– generální, pravidelné, po stavební úklidy
firem, kanceláfií, bytÛ atd.
– strojové ãi‰tûní podlah

– instalatérské, malífiské, zednické práce
– sekání trávy

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA !!!
Tel. 776 593 264

www.rekra.cz, info@rekra.cz

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

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

KOUPÍM âINÎOVNÍ DÒM, 
ubytovací zafiízení 

nebo stavební pozemek.
Tel. 770 114 007

POMÒÎU S PÉâÍ O VA·EHO BLÍZKÉHO.
Zajistím pomoc s hygienou, 

úpravou lÛÏka, 
ohfievem a podáním jídla i lékÛ 

a dal‰ího potfiebného podle domluvy.
Vzdûlání v oboru mám vãetnû 

letité praxe i dobrá doporuãení.
Kontakt na e-mail: xviktorkax@centrum.cz

nebo 777 786 404

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2021
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance 
pro mládeÏ i dospûlé pfiijímáme neustále 

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ 
ELEKTROINSTALACE

Inteligentní elektroinstalace budov
Domovní silnoproudé a slaboproudé 

instalace, mûfiení a regulace
IT sítû, automatizace
Telefon: 775 594 377

Email: info@novotny-automation.cz

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.cz

P¤IJMEME ¤IDIâE NÁKLADNÍHO VOZIDLA 
s nástupem ihned.

PoÏadujeme:
¤idiãsk˘ prÛkaz skupina C+E, profesní prÛkaz
Strojnick˘ prÛkaz v˘hodou, není podmínka
Samostatnost, spolehlivost, odpovûdnost

Nabízíme:
Osmihodinovou pracovní dobu

Zázemí spolehlivé firmy
Dobré platové podmínky dle v˘konu
MoÏnost uzavfiení pracovní smlouvy 

na neurãito
Zamûstnanecké benefity:

T˘den volna navíc
Stravenky v hodnotû 130 Kã

Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní
Kontakt:

Jaroslava Daníãková, 775 790 318, 
danickova@tsj.cz

Mgr. Milan NoÏiãka, 775 790 300, 
nozicka@tsj.cz
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Tenisová škola Břízky pořádá celoroční nábory dětí od 4 let
Termíny: vždy v pondělí od 17 do 18 hodin. Po telefonické domluvě 
možno kdykoliv.

V září na kurtech TK Břízky, od října v hale TSC Břízky.

Tréninky probíhají zábavnou formou v malých skupinkách, 
možné jsou i tréninky individuální.

Přihlášky přijímáme formou 
e-mailu klara@tkbrizky.cz 
nebo telefonicky na čísle 604 250 659.

Děti přijímáme celoročně. 

Naše motto: „To nejlepší z tenisu našim dětem.“


