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Občas koušete do kyselého jablka
Už se nám blíží závěr jedné z nejkomplikovaněj-
ších stavebních sezón. Ale také jedné z nejproduk-
tivnějších. Co do rozsahu staveb nových nebo i těch
radikálně zrekonstruovaných.

Na stavbě dešťové kanalizace pracujeme společ-
ně s majiteli dalších sítí intenzívně od roku 2020.
Stavba je to velmi komplikovaná a náročná na ko-
ordinaci, neboť se jí účastní hned několik subjektů.
A co se mohlo při stavbě přihodit nepříjemného, to
se také stalo. Nejenže jsme objevovali historické
sítě nezakreslené do map, do cesty se stavbařům
postavila příroda v podobě tvrdé skály a asi největ-
ším škůdcem byla pandemie. Ta kosila lidské síly,
prodražovala materiál a tím i zvyšovala ceny firem.
Komplikaci přinesl také unikající plyn v ulici 5. květ-
na, která se tak musela na tři týdny uzavřít, čímž se
ještě více ucpalo už tak zacpané město. A aby toho
nebylo málo, přihnala se do Jablonce blesková po-
vodeň, která zaplavila výkopy s hotovými sítěmi
těsně před jejich zakrytím. Obvykle během staveb-
ní sezóny dělníky sužuje horko, letos to byly spíše
lijáky. 

V havarijním stavu byl most ve Vodní ulici, důle-
žitá objízdná komunikace v případě, že se musí

uzavřít ulice Budovatelů a Liberecká. Nezbylo než
jej tedy opravit. V naprosto havarijním stavu byla
světelná signalizace na křižovatkách v Palackého
ulici. Doprava se tu ve špičkách táhla jak med, což
bylo i předmětem vašich oprávněných kritik.
Výsledkem stavebních prací bude nejen osazení
nových inteligentních semaforů, ale také v ulici
Riegrova přidáme odbočovací pruh do Mšena, což
by mělo křižovatku také zprůchodnit.

To nejsou výmluvy, ale objektivní fakta. Chápu,
že jsme vám toto léto znepříjemnili uzavírkami
v centru, ale město nebylo původcem všech. Kana-
lizaci budeme budovat i příští rok, a tak centrum
města, které ještě ve 21. století bylo zcela nepocho-
pitelně odkanalizované do Nisy, bude mít obě ka-
nalizace nové, bude mít retenční nádrže k zachycení
dešťové vody pro období sucha, bude mít opravené
sítě, které si nevyžádají každou chvíli rozkopanou
ulici. 

Bylo to nepříjemné, ale budeme mít na dlouhou
dobu klid. Proto znovu děkuji všem za trpělivost
a pochopení. 

Petr Roubíček, 
náměstek pro rozvoj města

Ve středu 1. září začal školní rok
2021/2022, bylo otevřeno 17 prvních

tříd pro téměř čtyři stovky dětí. 
Foto Jana Fričová

Foto archiv Jablonecká energetická
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Původně měla být křižovatka u pošty znovu otev-
řená v polovině prázdnin. Stavba se však kompli-
kovala, dělníci nacházeli velké množství starých
sítí nezanesených do historických plánů, které
neodhalila ani diagnostika. Další zpoždění způ-
sobilo množství obtížně těžitelných hornin v pod-
loží. Nesmazatelně se na harmonogramu pode-
psaly dopady pandemie i letní blesková povodeň. 

„Kdo se někdy snažil skloubit součinnost mi-
nimálně tří subjektů na jedné akcí, ví, jak těžká
to je věc. A na této stavbě pracovalo hned pět
subjektů – město stavělo svou dešťovou kanali-
zaci, kterou mu ukládá zákon, a připravovalo
nové veřejné osvětlení, SVS rekonstruovalo ka-
nalizaci splaškovou i vodovod, plynaři opravova-
li své vedení, pokládaly se sítě. Postup prací byl
přesně naplánovaný v harmonogramu, který se
připravoval dlouho dopředu. Ale stejně jako loni
na Anenském náměstí, tak i letos v ulicích Gen.
Mrázka i v Komenského nás překvapily sítě, kte-
ré v historických mapách nebyly vůbec zanese-
né a které neodhalila ani digitální diagnostika.
Nikdo se k nim nehlásil a každý se je bál odpo-
jit, protože se nevědělo, zda jsou tzv. živé. Kdo by
chtěl přerušit dosavadní dodávky plynu, elektři-
ny či vody. A tak se pracovalo opatrně kolem
nich a dny, kdy byla křižovatka zavřená, naska-
kovaly,“ vysvětluje náměstek primátora pro roz-
voj města Petr Roubíček. 

I ve stavebnictví nechala pandemie stopu
Průběh stavby v samém centru města Jabloneča-
né denně podrobovali přísné kritice – buď se
tam podle veřejnosti pohybovalo lidí málo, nebo
tam v některé dny nepracoval nikdo. Zatracovali
koordinátora, slovně napadali dělníky i samotné
město. 

„Ona i ta zdánlivá nečinnost na stavbě byla
často nutná. Během ní probíhaly technologické
přestávky, kdy se čistilo vodovodní potrubí, kon-
trolovaly spoje nového vedení apod. A když už to
vypadalo, že se bude moci vše spustit, přihnala

se blesková povodeň. Ta vyplavila upěchovaný
materiál z výkopů a ucpala jím nové vedení.
A tak se vše muselo znovu pročistit, vyzkoušet,
zkontrolovat,“ říká náměstek Roubíček. 

Na průběhu stavby se podepisovala také pande-
mie. Její důsledky zdražovaly materiál ve staveb-
nictví, některé položky začaly být nedostatkové,
nebylo ani dost rukou, protože kvůli koronaviru
ubývaly pracovní síly. Město však trvalo na kva-
litě jednotlivých prací včetně finálního povrchu.
„Celá stavba byla pod velmi silným tlakem ve-
řejnosti i času. Nechtěli jsme však nic zbrkle
uspíšit, aby tím neutrpěla kvalita výsledku.
Všichni jsme měli jediný cíl, provést všechny
práce tak, abychom měli na dlouhou dobu od
staveb v centru klid,“ dodává náměstek. 

Průjezd Jabloncem je volnější
Otevřením křižovatky u hlavní jablonecké pošty
se uvolnil průjezd městem. „Opět je možné od-
bočit z ulice Poštovní vpravo do ulice Gen. Mráz-
ka, dále do ulice Komenského a z ní zajíždět do
parkoviště OC Central nebo pokračovat do ulice
Kostelní, která je znovu pouze jednosměrná do-
lů k Anenskému náměstí,“ popisuje náměstek
Roubíček. Zároveň dodává, že v ulici Gen. Mráz-
ka od křižovatky s ulicí Komenského (od rohu
OC Centrál) v Jugoslávské a vzhůru ke křižovat-
ce s Máchovou stavba pokračuje. „Proto je i na-
dále možné vjet z křižovatky Kamenná – Sme-
tanova – Hasičská – Mírové náměstí kolem kina
Radnice jen do části ulice Gen. Mrázka, výjezd
z ní je dál možný Kubálkovou na Horní náměstí.“

„Stavba se současně posunula do ulice Libe-
recká, a to do části od městského divadla po kři-
žovatku s Průmyslovou,“ připomíná Pavel Sluka,
vedoucí oddělení investiční výstavby. Také zde
se pracuje na dešťové a splaškové kanalizaci, ve-
řejném osvětlení, rekonstrukci vody a plynu, a to
zhruba do konce stavební sezony. 

Bylo to dlouhé, ale nutné
Výsledkem letošní rozsáhlé stavby je kompletní
rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovek
a kompletní přeložení chodníků, nová dešťová
kanalizace, rekonstruovaná kanalizace splaško-
vá, vodovod a plynovod. Technické služby vymě-
nily kabeláž a osadily částečně nové sloupy i no-
vé body veřejného osvětlení. 

„Byla to velká zkouška trpělivosti nás všech,
vedení města, obyvatel i řidičů. Na druhou stra-
nu, opravy sítí i vybudování chybějící kanaliza-
ce bylo nutné, sítě už byly v havarijním stavu,
rozdělení kanalizace městu nařizuje zákon.
I když stavba byla rozsáhlá a obtěžující, může
nás těšit fakt, že máme na dlouhou dobu vyřeše-
no. Proto všem Jablonečanům děkuji za vstříc-
nost a pochopení,“ uzavírá náměstek pro rozvoj
města Petr Roubíček. (jn)

Další kus sítí v centru 
města je hotový

V polovině září se znovu otevřela křižovatka u hlavní jablonecké pošty.
Automobily tak mohou z ulice Poštovní pokračovat vzhůru Opletalovou
nebo odbočit vpravo do ulice Gen. Mrázka a jet do OC Central. Skončila tak
další část výstavby dešťové a rekonstrukce splaškové kanalizace provázaná
s opravami dalších sítí. 

Foto 3x Petr Vitvar
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Stavba v ulici Palackého 
Od začátku září jsou demontované semafory
v ulici Palackého, a to na křižovatkách s ulice-
mi U Přehrady a Riegrova. Světla zde nebudou
po celou dobu stavebních úprav, které jsou plá-
nované do konce stavební sezóny. Poté zde bu-
dou instalované nové inteligentní semafory.
Opatření se projevilo hned po demontáží – prů-
jezd křižovatkami se stal daleko plynulejší. 

Most ve Vodní se otevře 1. října
Od května se rekonstruuje most v ulici Vodní,
který byl v naprosto havarijním stavu. Nyní má
zcela novou nosnou konstrukci včetně mostní-
ho svršku, stavbaři vyměnili úložné železobeto-
nové prahy. Spáry v kamenných opěrách jsou
přespárované, opravené jsou i jejich rozvolně-
né části. Most je důležitou trasou pro případné
objížďky v případě havárie v ulici Budovatelů.
Znovu se otevře 1. října.

Komunikace Pod Vodárnou
Částečně uzavřená byla v září část ulice Pod
Vodárnou od křižovatky s ulicí Zemědělská po

křižovatku s ulicí Stará Osada. Kopaly se zde
výkopy pro instalaci nového veřejného osvětle-
ní. Stavba je součástí projektu rekonstrukce ko-
munikace a veřejného osvětlení společně s vý-
stavbou chybějící dešťové kanalizace a retenční
nádrže. Projekt je složitý, finančně náročný a je
třeba vzít v potaz průjezdnost lokality, proto je
stavba rozložená do dvou let. 

Uzavírka v ulici Kokonínská
Od 20. září se na šest dnů úplně uzavřela část
ulice Kokonínská před číslem popisným 1716/15.
Výkopy jsou pro stavbu kanalizační přípojky. 

Kanalizace v ulici Jasanová 
Úplně uzavřená je část ulice Jasanová od křižo-
vatky s ulicí Rychnovská po č. p. 140 a ulice Srnčí
stezka od křižovatky s ulicí Jasanová po křižo-
vatku s ulicí Na Svahu. Uzavírka potrvá do 15.
října a jejím důvodem je rekonstrukce kanalizace. 

Oprava lávky v ulici Za říčkou
Do poloviny listopadu se bude pracovat na
opravách lávky pro pěší v ulici Za Říčkou v Pro-

seči nad Nisou, která je také v havarijním sta-
vu. Nová nosná konstrukce bude ze čtyř ocelo-
vých válcovaných nosníků spojených příčníky.
Mostovku bude tvořit rošt z kompozitu s proti-
skluzovou úpravou, lávku doplní ocelové zábrad-
lí se svislou výplní. Přemostění je dlouhé ne-
celých devět metrů, opěry lávky se pouze opraví. 

Hřbitovní se otevře v listopadu
Do konce října bude uzavřená ulice Hřbitovní
od křižovatky s ulicí Nemocniční po zadní
vstup do nemocnice. Stavba je rozdělená do
dvou etap a dvou let, výsledkem bude kromě
zrekonstruované ulice nový chodník, parkoviš-
tě a dvě autobusové zastávky. Součástí projektu
je také rekonstrukce veřejného osvětlení v uli-
cích Hřbitovní a 28. října, které bude tvořit
17 stožárů s 19 svítícími body. 

Most v ulici Pionýrů hrozil zřícením
Další most v havarijním stavu je v ulici Pio-
nýrů. Proto i on je nyní uzavřený a opravuje se.
Znovu se otevře letos v prosinci. Nově bude
most z betonových prefabrikátů s ocelovým zá-
bradlím, bude čtyři metry široký a sedm metrů
dlouhý. (jn)

Letos se hodně stavělo a rekonstruovalo

Severočeská vodárenská společnost (SVS)
v září minulého roku zahájila rozsáhlý pro-
jekt, který řeší odvádění a likvidaci odpad-
ních vod z městské části Kokonín a části
Maršovic. 

V uplynulých dnech byla úspěšně dokončena
část projektu Kokonín, a to skupina opatření
č. 2 JN008360 Jablonec nad Nisou, Kokonín:
převedení odpadních vod na ČOV Rychnov.
Vlastní stavební práce probíhaly ve dnech 1. 9.
2020 až 30. 6. 2021. Vyklizení staveniště bylo
dokončeno k 31. 7. 2021. Stavba byla dokonče-
na bez vad a nedodělků. V úterý 10. 8. 2021 by-
lo požádáno o kolaudaci stavby a 7. 9. 2021 pro-
běhla na místě závěrečná kontrolní prohlídka
stavby, která předchází vydání kolaudačního
souhlasu. 

„Byla vybudována nová kanalizační stoka
v úseku mezi křižovatkou Rychnov/Pulečný/
Kokonín a prostorem autobusové zastávky
v dolní části obce Kokonín před firmou IMP,“
říká Jiří Hladík, samostatný odborný referent
SVS.

Pro novou kanalizační stoku bylo dle projek-
tové dokumentace použito potrubí z kamenino-
vých trub v celkové délce 2 458,2 metrů a 83 ka-
nalizačních šachet. 

„Dále byla provedena příprava budoucích stok
do ulice Boční a Tyršova stezka, a to pokládkou
potrubí v délce 9,9 metrů. Dokončeny jsou fi-
nální kryty vozovky nad rýhou. Následovat by
měla v zatím neurčeném termínu kompletní
obnova povrchu komunikace Krajskou správou
silnic Libereckého kraje (KSSLK). Celkové ná-
klady za dokončené dílo jsou ve výši 32,2 mil.
Kč bez DPH,“ zmiňuje práce Hladík.

Ve spolupráci s magistrátem města Jablonec
nad Nisou bylo v rámci stavby provedeno odbo-
čení na hranici pozemku KSSLK pro 14 kanali-
začních přípojek. Město zajistilo projektovou
dokumentaci a zaplatilo tyto práce na budou-
cích přípojkách.

Stavba byla podrobena důkladné kontrole ze
strany Oblastního inspektorátu práce pro Ús-
tecký a Liberecký kraj ve dnech 7. a 11. června
2021. Kontrola se také mimo jiné zaměřila na
dodržování povinností vymezených zákonem,
o inspekci práce, se zaměřením na povinnosti
vyplývající z právních předpisů k zajištění bez-

pečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedo-
statky.

V realizaci tak pokračují zbývající skupiny
opatření
– sk. opatření č. 1: Jablonec nad Nisou, Koko-

nín, odstranění kanalizačních výustí a rekon-
strukce vodovodu (termín dokončení 31. 3.
2023)

– sk. opatření č. 3: Rychnov u Jablonce n. N.,
rozšíření ČOV (termín dokončení 31. 8. 2022)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Část kanalizace v Kokoníně je dokončena

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto archiv SVS Foto archiv SVS
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V prosinci letošního roku po více jak roce skon-
čí uzavírka Rádelského mlýna, která kompli-
kovala řidičům cestu mezi Libercem, Jablon-
cem a Hodkovicemi nad Mohelkou a na které se
zejména Jablonečtí museli obrnit trpělivostí,
neboť je na cestě do Turnova čekaly objížďky.

V souvislosti s rekonstrukcí mimoúrovňové kři-
žovatky státních silnic I/35 a I/65 u Rádelského
mlýna byl 29. března úplně uzavřen tento do-
pravní uzel. „Práce probíhají podle plánu a zpro-
voznění stavby je plánováno skutečně na prosi-
nec letošního roku,“ říká Nina Ledvinová, tisková
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do té doby
budou stále k dispozici tři objízdné trasy.
V příštím roce budou řidiči již MÚK Rádelský
mlýn projíždět bez omezení, ale práce na do-
končení celé stavby budou ještě probíhat.
Stavbaři dokončí dílo do 07/2022.

„V současné době probíhají práce na mostě
Liberec – Jablonec nad Nisou – demontáž pod-
skružení mostu a odvoz materiálu, práce na izo-
lacích a římsách mostu. Dále probíhají práce na
opěrných zdech podél hlavní trasy a na poklád-
ce konstrukčních a živičných vrstev hlavní trasy
od Turnova (Prahy) na Liberec,“ líčí aktuální dě-
ní na mimoúrovňové křižovatce Ledvinová.

Zhotovitel stavby, jímž je sdružení firem
Eurovia CS, SaM a Integra stavby, původně žádal
o celkovou uzavírku silnice I/65 do 2. července
2022. Silniční správní úřad se rozhodl povolit ji
do 30. listopadu 2021. Pokud jde o dobu trvání
celkového uzavření křižovatky, došel Krajský
úřad Libereckého kraje k závěru, že při efektiv-
ním využití pracovní doby ve spojení s důsled-
nou koordinací jednotlivých fází výstavby lze
termín uzavírky zkrátit. (end)

Odstřel 162 metrů vysokého komínu na
Brandlu v Jablonci nad Nisou je plánován
za přísných bezpečnostních opatření v sobo-
tu 25. 9. v dopoledních hodinách. 

Bývalý teplárenský areál je uzavřený pro veřej-
nost a označený jako staveniště, kam je přístup
nepovolaným osobám zakázán. Celé území je
z bezpečnostních důvodů předem zkontrolová-
no za pomoci psovodů.

Okolní prostor včetně ochranné zóny 200 m byl
vyklizen a v den odstřelu střežen mezi 7 a 12
hodinou. V tomto čase musí mimo své domovy
lidé, kteří v lokalitě bydlí. Ulice Liberecká bude
také v čase demolice uzavřena pro dopravu,
k omezení provozu autobusů až na krátký čas
vlastní demolice nedojde. K postupnému uvol-
nění bezpečnostních opatření dojde postupně
po ukončení demolice komínu.

Pokyny pro veřejnost
• Autobusy MHD: průjezd spojů umožněn bez

omezení vyjma krátkého časového úseku při
odstřelu. Zastávka Brandl bez omezení.

• Vlaky ČD: průjezd spojů umožněn bez ome-
zení, stanice však od cca 7 hodin až do prove-
dení odstřelu uzavřena.

• Průjezd vozidel ulicí Liberecká: průjezd pro
automobilovou dopravu od 7 hodin až do pro-
vedení odstřelu uzavřen.

• Vstup osob: do uzavřené oblasti od 7 hodin až
do provedení odstřelu zakázán.

• Provoz dronů: z bezpečnostních důvodů
v uzavřené oblasti vyloučen.

• Videozáznam z demolice: včetně příprav-
ných prací bude po odstřelu zveřejněn na
Facebooku Metrostav a na kanálu YouTube.

• Termín a čas odstřelu se může lišit v závis-
losti na klimatických podmínkách. 

Komín na Brandlu je minulostí

Příprava na odstřel – kolíky ve vrtech

Rádelský mlýn zprůjezdní v prosinci

Po skoro třech měsících, po které část inter-
ního oddělení pracovala v omezeném reži-
mu, jsou její odborné ambulance v jablonec-
ké nemocnici již v běžném provozu. Během
rekonstrukce došlo k modernizaci všech od-
borných ambulancí, a to jak po stránce pří-
strojově-technické, tak po stránce stavební.

„Zároveň je již delší dobu v plném provozu re-
cepce interního oddělení, což naším pacientům
zjednodušilo možnost objednávání se k vyšet-
ření a usnadnilo orientaci v našem ambulant-
ním traktu,“ říká Tomáš Vacek, primář interní-
ho oddělení jablonecké nemocnice. 

Veškeré odborné ambulance jsou nyní situo-
vány v přízemí interního oddělení, o jejich u-
místění, které je viditelně označeno, dostanou
pacienti informaci právě na recepci u vchodu
na internu.

„Zároveň je již v plném provozu osteologická
poradna a densitometrie, která pracovala delší
dobu ve velmi omezeném režimu, pacienti se
již objednávají na volné termíny dle kapacity
tohoto pracoviště,“ vysvětluje Vacek.

Ordinační hodiny všech ambulancí zůstávají
stejné. V případě dotazů neváhejte kontaktovat
recepci interního oddělení na čísle 483 345 130. 

(jv, end)

Část interního oddělení prošlo rekonstrukcí

Foto Jana Válková

Foto Zbyněk Prokopič
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V roce 2019 se přestěhoval dispečink, který je teď
plně digitální a vše sleduje online, do Vysoké uli-
ce a v létě 2020 došlo k přesunu administrativy
a vedení společnosti do domu v ulici U Rybníka.
V té době už bylo rozhodnuto o demolici objektů.
O demoliční výměr společnost zažádala v březnu
letošního roku, následně bylo třeba vyřídit povo-
lení Českého báňského úřadu a na konci září do-
jde k faktickému zbourání. 

Nové jsou technologie i systémy
Městská teplárenská společnost během posled-
ních šesti let zmodernizovala systémy i technolo-
gie, zefektivnila procesy a zeštíhlela také co do
počtu zaměstnanců. „Jablonecká energetická
funguje na nových technologiích, teplo dodává-
me z blokových kotelen, a tak velký areál, navíc
vybudovaný pro vytápění párou, nepotřebujeme.
Udržovat ho v provozu by stálo nemalé peníze
a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně
musely promítnout do ceny za teplo,“ potvrzuje
člen představenstva společnosti pověřený jejím
vedením Boris Pospíšil. 

O budoucnosti areálu se diskutuje
O budoucím uvolnění Brandlu se na radnici
i v teplárně hovořilo už při zahájení první etapy
revitalizace soustavy centrálního zásobování tep-
lem (CZT) v roce 2015. Bylo jasné, že tak velký
areál už nebude Jablonecká energetická potřebo-
vat. V roce 2017 se diskutovalo o možnosti vybu-
dovat na Brandlu sběrný dvůr a místo pro likvi-
daci odpadů s tím, že by se využily stávající haly,
které po odstranění technologií zůstaly prázdné.
Nakonec vedení města po dohodě se společností
SKS od záměru ustoupilo. Jedním z důvodů byla
obtížná dopravní dostupnost pro velké nákladní
vozy. Zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu
Jablonec nad Nisou získá průmyslovou zónu pro
další rozvoj.

Proměna začala před osmi lety
„Jablonecká energetická je dnes významnou
městskou společností. Je to již osm let, co jsme ji
jako město převzali od bývalého většinového
vlastníka do vlastní správy. Za tu dobu se podaři-
lo mnoha správnými podnikatelskými rozhodnu-
tími dostat Jabloneckou energetickou z červe-
ných čísel, úspěšně ji revitalizovat a proměnit ji
v prosperující městskou společnost. I nadále usi-
lujeme o to, aby se i v oblasti teplárenství Jablo-
nec nad Nisou stal energeticky úsporným měs-
tem,” říká náměstek pro ekonomiku města
a předseda představenstva společnosti v jedné
osobě Milan Kouřil. 

V letech 2014–2016 se podařilo připravit, zahá-
jit i ukončit obě etapy revitalizace sítě CZT. Město
Jablonec nad Nisou v té době díky strategickým
dohodám s RWE získalo i nové plynové potrubí
v hodnotě 200 milionů korun v lokalitách, kde se
budovaly lokální kotelny. Šlo zejména o centrum
města, sídliště Mšeno, Šumava a Žižkův Vrch.

Významně klesla cena za teplo. Zatímco v roce
2012 odběratelé v Jablonci platili 807 Kč za GJ,
dnes zaplatí 592 Kč a v rámci věrnostního pro-
gramu dokonce ještě méně. Tepelná ztrátovost
v rozvodech klesla o 40 % a moderní zdroje
splňují i přísné emisní normy. 

Nové kogenerační jednotky
V letošním roce došlo ke slavnostnímu uvedení
do provozu pěti nových kogeneračních jednotek.
Zařízení mají elektrický výkon 2,6 MW a nachá-
zejí se ve čtyřech plynových kotelnách v ulicích
Liberecká, Březová, Josefa Hory a Boženy Něm-
cové. „Slíbili jsme občanům zajistit stabilní a eko-
logickou dodávku tepla za výhodných cen v nej-
bližších letech i dále do budoucna a tento závazek
teď plníme. Spuštění nových kogeneračních jed-
notek je důležitým krokem pro modernizaci naší
teplárenské sítě,“ hodnotí dopady modernizace
primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský. 

Jeho slova doplňuje Milan Kouřil: „Výhodou je,
že jsme nemuseli z rozpočtu města investovat
žádné prostředky, o výstavbu i financování se po-
starala společnost ČEZ Energo, která se ve spo-
lupráci s Jabloneckou energetickou navíc posta-
rá i o provoz a údržbu.“

Jednotky postavila a provozuje společnost ČEZ
Energo. Moderní zařízení vyrábí zároveň elektřinu
i teplo, a tím dosahuje účinnosti využití energie
až 90 %. Celou investici ve výši 80 milionů korun
hradí společnost ČEZ Energo, která je největším
provozovatelem malé kogenerace v Česku. 

I o kogenerečních jednotkách se uvažovalo už
před osmi lety, v době, kdy společnost ENESA ve
spolupráci s tehdejším krizovým vedením Jab-
lonecké energetické a s vedením města připravo-
vala studii proveditelnosti revitalizace CZT. 

Zelená budoucnost
„Před námi nyní stojí další úkol, chceme v co nej-
větším rozsahu využívat dotační prostředky
z modernizačního fondu EU zejména v programu
Zelené zdroje. Chceme se zaměřit na fotovoltaiku
a tím postupně na energetickou soběstačnost jed-
notlivých objektů. Chceme začít na městských
objektech, např. sportovní hale v ulici U Přehra-
dy nebo bazénu. Jako město, které je branou do
Jizerských hor, jsme povinováni se chovat ekolo-
gicky a zodpovědně k životnímu prostředí, v němž
žijí naše děti,“ uzavírá Milan Kouřil.

(mh)

Jablonec se může chlubit
teplárenstvím 21. století

O Jablonecké energetické se v posledních dnech a týdnech mluví zejména
v souvislosti s demolicí Brandlu. Bývalý teplárenský areál přestal sloužit
svému účelu v roce 2016 zároveň s ukončením revitalizace sítě centrálního
zásobování teplem (CZT). 

Vývoj základní ceny tepla od roku 2009

Foto archiv Jablonecká energetická
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Říjnové svozy bioodpadu
S příchodem podzimu a s prvními opadaný-
mi listy stromů začíná řada z nás s úklidem
a přípravou svých zahrad na zimu. Město
proto nachystalo v měsíci říjnu hned čtyři
svozy bioodpadu. Uskuteční se v sobotu 9.,
16., 23. a 30. října 2021. Velkoobjemové kon-
tejnery budou přistaveny vždy na 10 místech
dle níže uvedeného rozpisu. 

Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude zde možné odložit bioodpad ži-
vočišného původu. Prosíme občany, kteří přive-
zou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem. Dále upozorňujeme, že je zakázáno od-
kládat odpad vedle kontejnerů. V platnosti zů-
stává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,

Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma. Na listopad jsou nachystané dal-
ší tři svozy bioodpadu. O nich vás budeme in-
formovat v příštím čísle měsíčníku. (end/bš)

Svoz bioodpadu 9. 10. 2021
Lovecká × Sokolí 9.00–11.20
Arbesova (otočka autobusu) 9.30–12.00
Ke Starému buku × Turistická 10.00–12.40
Panenská × Nerudova 10.30–13.20
V Luzích × Krátká 11.00–14.00
Trpasličí (u kontejnerů) 11.40–14.25
ČS armády × Čajkovského 12.20–14.50
Blanická × Venušina 13.00–15.15
Pivovarská 13.40–15.40
Vrchlického sady 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 16. 10. 2021
Mlýnská × Pasecká 9.00–11.20
Máchova (u parku) 9.30–12.00
Střelecká × Hvězdná 10.00–12.40
Dělnická × Na Svahu 10.30–13.20
Panenská × Družstevní 11.00–14.00
Lučanská × Zahradní 11.40–14.25
Hluboká × 1. máje 12.20–14.50
Pod Hájem (u kontejnerů) 13.00–15.15
Vrkoslavice (u hasičárny) 13.40–15.40
Na Hranici × Revoluční 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 23. 10. 2021
Vrchlického sady 9.00–11.20
Horní (otočka autobusu) 9.30–12.00

Jindřichovská × Na Pláni (garáže) 10.00–12.40
Lesní × Pod Hájem (nad přejezdem) 10.30–13.20
U Srnčího dolu × Žítkova 11.00–14.00
Arbesova u ZŠ 11.40–14.25
Zemědělská × Na Stráni 12.20–14.50
Skelná × Zlatá 13.00–15.15
Turistická × Severní 13.40–15.40
Dlouhá × Lesní stezka 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 30. 10. 2021
Arbesova × Sněhová 9.00–11.20
Ještědská × Pasířská 9.30–12.00
Růžová × Jarní 10.00–12.40
Brigádnická × Průběžná 10.30–13.20
Žitná (u heliportu) 11.00–14.00
U Zahrádek × Vedlejší 11.40–14.25
Žítkova × Panenská 12.20–14.50
Vrkoslavice (u hasičárny) 13.00–15.15
Smetanova × Mánesova 13.40–15.40
Rýnovice (u hřbitova) 14.20–16.00

(uvedené časy jsou orientační)

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci
nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Ilustrační foto archiv MMJN

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 30. října proběhne již tradiční svoz
nebezpečného odpadu. Sběr bude prováděn
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu v různých lokalitách
města. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade vel-
ký důraz na bezpečné nakládání při manipulaci
a následné přepravě, už současně nebude zajiš-
ťován sběr a svoz použitého elektrozařízení, svíti-
del, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto vysloužilé
výrobky je možné odevzdat ve sběrných dvo-
rech ve Smetanově, v Dalešické a v Belgické ul.

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

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

azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.
Nebezpečné odpady předají občané po předlo-
žení občanského průkazu na daných stanoviš-
tích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je
zakázáno odkládat odpady před příjezdem mo-
bilní sběrny a po jejím odjezdu! (bš)

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

Ilustrační foto Jiří Endler

Žáci se nebudou muset testovat 
při školních aktivitách
Jednodušší podmínky pro školáky schválila
v září vláda. Podle něj nebudou muset prokazo-
vat bezinfekčnost účastníci školních aktivit, jako
jsou např. plavecké výcviky. Jednoduše řečeno,
pokud půjdou v rámci výuky žáci třeba plavat,
nebudou se muset prokazovat potvrzením OTN.

Z povinnosti doložit bezinfekčnost a dodržet
rozestupy tak aktuálně zmizí vnitřní sportoviště
a bazény, a to v rámci výuky tělesné výchovy pro
žáky jedné školy. Zároveň jsou jasněji upravená
i pravidla při vzdělávacích akcích a zkouškách
na vysokých školách (VŠ). Studenti těchto škol se

nebudou muset prokazovat potvrzením OTN.
Toto nařízení zůstává v platnosti pouze pro vzdě-
lávací akce a zkoušky, které jsou mimo studium
na VŠ. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Třetí dávky 
Také Nemocnice Jablonec se chystá k aplikaci
třetích dávek vakcín proti viru Covid-19. Bližší
informace se v krátké době objeví na webu
www.nemjbc.cz. Očkování nezaručuje, že ne-
moc nedostanete, ale praxe ukazuje, že očkova-
ní lidé mají daleko mírnější průběh nemoci,
která si nevyžádá hospitalizaci. Očkovat se stále
můžete nechat v očkovacím centru, které nyní

sídlí v jablonecké nemocnici, v prostorách po
bývalém oddělení ARO. Aplikace se provádí je-
dině na základě předchozí registrace do Cent-
rálního rezervačního systému. 

Vše potřebné k registraci najdete na webu
https://www.nemjbc.cz/cs/pacienti-a-navste-
vy/epidemiologicka-situace-informace/ockova-
ni-verejnosti-covid-19.html

Díky očkování získáme kolektivní imunitu,
obnoví se plánovaní i preventivní zdravotní pé-
če a sníží se náklady nemocnic na péči o paci-
enty s Covid-19. Lidé očkování chrání sebe i své
blízké, mohou snadněji cestovat a nemusí se ne-
chávat opakovaně testovat. (red)

■ Aktuální protipandemická opatření
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
/8.–9. října 2021/
Hlasovací lístky
O hlasy voličů v našem kraji bude ve dnech
8.–9. 10. 2021 usilovat 17 volebních stran. Každá
volební strana může mít maximálně 17 kandi-
dátů a ti jsou vytištěni jednostranně na jednom
hlasovacím lístku velikosti A4. 

Každý hlasovací lístek je označen 
vylosovaným číslem:

1 Strana zelených (zkratka Zelení)

2 Švýcarská demokracie (www.svycarska-
demokracie.cz)
(zkratka Švýcarská demokracie)

3 VOLNÝ blok (zkratka Volný blok)

4 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
(zkratka SPD)

5 Česká strana sociálně demokratická
(zkratka ČSSD)

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (zkratka ANS)

8 Trikolora Svobodní Soukromníci
(zkratka TSS)

9 Aliance pro budoucnost (zkratka APB)

10 Hnutí Prameny (zkratka PRAMENY)

12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta
Šlachty
(zkratka PŘÍSAHA Roberta Šlachty)

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
(zkratka ODS + KDU-ČSL + TOP09)

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě
se nelze provolit. Odmítneme každou
politickou funkci; nechceme totiž lidem
nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi.
Jdeme jinou cestou – najdete ji na webu
www.urza.cz (zkratka Nevolte Urza.cz.)

16 Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
(zkratka Monarchiste.cz)

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
(zkratka Piráti + STAN)

18 Komunistická strana Čech a Moravy
(zkratka KSČM)

20 ANO 2011 (zkratka ANO)

21 Otevřeme Česko normálnímu životu 
(zkratka OtČe)

Ne všechny kandidující subjekty podaly kandi-
dátní listinu v Libereckém kraji, a proto číselná
řada není úplná. 

Volič hlasuje tak, že vloží za zástěnou do
úřední obálky získané od volební komise jeden
vybraný hlasovací lístek, na kterém může při-
znat preferenci maximálně 4 vybraným kandi-
dátům zakroužkováním jejich pořadového čísla.

Vzory hlasovacích lístků pro všechny kraje jsou
dostupné na https://www.mvcr.cz/volby/cla-
nek/vzory-hlasovacich-listku-2021.aspx.

Volby mimo volební místnost
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
můžete 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 do-
ma. Příslušná komise k vám v takovém případě
vyšle své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Komise ale
může vyjíždět s volební schránkou pouze na
území svého volebního okrsku. 

Zvláštní způsob hlasování
Hlasování u volebního stanoviště z motorového
vozidla (pro okres Jablonec nad Nisou: parko-
viště u městské haly, ul. U Přehrady 4747/20
(GPS: 50.7329089N, 15.1798256E) – pouze středa
6. 10. 2021 od 8.00–17.00 hodin. Při příjezdu k vo-
lebnímu stanovišti a odjezdu od něj se opráv-
něný volič řídí pokyny komise a příslušníků PČR
dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

Vše důležité o volbách vyšlo v zářijovém vy-
dání Jabloneckého měsíčníku. Informace k vol-
bám rovněž najdete na webu města. (pr, end)

Aktuální stavební ruch v Jablonci
Ve Mšeně rekonstruuje
dožilý plynovod Innogy
Ve mšenských ulicích Arbesova a Finské
domky pracuje majitel sítí Innogy na rekon-
strukci dožilého plynového vedení, propoje-
ní nového plynovodu a přípojek. Stavba včet-
ně položení nových povrchů bude hotová do
konce října. Jde o druhou etapu projektu
plynofikace této části města. 

Obyvatelé mšenské Arbesovy ulici si stěžují
na práce v komunikaci a dotazují se, co zde
město dělá. „Město v těchto ulicích nepracuje
na žádném projektu, jde o stavbu majitele sítí,

tedy společnosti Innogy, která rekonstruuje
plynovod, jenž byl v havarijním stavu,“ vysvět-
luje vedoucí technického odboru magistrátu
Pavel Kozák s tím, že jde už o druhou etapu
stavby. „První probíhala v ulici Vladimírská a Ar-
besova v loňském roce. Výsledkem bude nové
vedení plynu a nové přípojky k jednotlivým ob-
jektům v této oblasti. Celá stavba je však v režii
majitele sítí, město se na projektu nijak nepodí-
lí, a to ani opravami povrchů komunikací.“

Kvůli zemním pracím je ulice Finské domky
zavřená úplně, v ulici Arbesova je uzavírka úpl-
ná i částečná v různých úsecích. Innogy začala
s rekonstrukcí letos v květnu s tím, že hotovo
mělo být do konce srpna. Bohužel stavbu pře-

rušily dvě havárie, a to velká červnová havárie
plynovodu v ulici 5. května a další v ulici Ze-
lená. Stavba se do Mšena vrátila opět po 20. čer-
venci. Nelibost místních vzbudila nejen délka
prací, ale i skládka stavebního materiálu.
„Zhotovitel se dopustil přestupku proti silniční-
mu zákonu, neoprávněný zábor budeme řešit
ve správním řízení,“ říká Jana Munclingerová
z oddělení dopravního a silničního. 

Než bude položený finální povrch komunika-
cí, objeví se ještě v ulici Arbesova montážní já-
my, které slouží k přepojení nových přípojek na
plynovod. Pak teprve bude položený celoplošný
asfaltový povrch v ulici Finské domky a v jed-
nom pruhu v Arbesově. (jn)

Obnovené chodníčky 
budou do konce října
V polovině září si převzal zhotovitel staveniš-
tě u Novoveské vodní nádrže. Cílem je upra-
vit chodníčky v areálu tak, aby nebyly po
dešti rozbahněné. 

„Reagujeme tak na stížnosti občanů, že dosa-
vadní povrch chodníčků je po dešti neschůdný,
plný louží. Proto jsme nechali vypracovat pro-
jekt na jejich revitalizaci a nyní přistupujeme
k jeho realizaci,“ říká vedoucí oddělení inves-
tiční výstavby Pavel Sluka s tím, že chodníky
budou upravené vrstvou mechanicky zpevně-
ného kameniva a vyspádované tak, aby voda
z nich odtékala do nádrže. Hotovo by mělo být
do konce října a město za úpravu zaplatí zhru-
ba půl milionu korun včetně DPH. (jn)

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

Očkování psů se koná v úterý 5. října a středu
6. října 2021 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do
16.00 hodin na adrese Ještědská 2409/9 před
veterinární ordinací MVDr. Baudyše. 

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

který byl označen čitelným tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011. Pejsek dále musí
být přihlášen na území statutárního města

Jablonec nad Nisou k 30. září 2021, opatřen ná-
hubkem a vodítkem a být v doprovodu osoby
starší 15 let.

Termín
úterý 5. října a středa 6. října, 
vždy 10.00–12.00 hodin a 14.00–16.00 hodin.

Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo uve-
dené termíny je možno naočkovat u soukro-
mých veterinárních lékařů, zde si majitelé vak-
cínu hradí sami. 

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

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

Ilustrační foto Graphis

Jednatel/ka společnosti Technické
služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Rada města Jablonec nad Nisou v působnosti
valné hromady společnosti Technické služby
Jablonec nad Nisou, s. r. o., vyhlašuje výbě-
rové řízení na obsazení funkce jednatele/ky
společnosti Technické služby Jablonec nad
Nisou, s. r. o.

Funkce: jednatel/ka společnosti s ručením
omezeným (jde o jednatele s pravomocemi vý-
konného ředitele společnosti).

Místo výkonu funkce: Jablonec nad Nisou.
Výkon funkce: na základě smlouvy o výkonu

funkce.
Způsob jednání za společnost: jednatel/ka

jedná jménem společnosti samostatně v soula-
du se zakladatelskou listinou.

Požadavky na uchazeče: splnění obecných
požadavků pro jmenování do funkce jednatele
obchodní společnosti dle platné legislativy; vy-
sokoškolské vzdělání nejlépe technického či
ekonomického směru; u uchazečů s prokáza-
nou dlouhodobou praxí při řízení obdobných
organizací lze akceptovat i vyšší odborné vzdě-
lání; znalosti z oblasti finančního managemen-
tu, znalost ekonomiky obchodních společností
výhodou; praxe ve vedení pracovních týmů

min. tří let s velikostí týmu min 30 osob; obec-
ná znalost obchodní legislativy, občanského
a pracovního práva; orientace a znalosti v ob-
lasti podnikání; velmi dobrá orientace na úze-
mí města Jablonec nad Nisou; povědomost
o problematických místech údržby komunika-
cí, zeleně atd. výhodou; koncepční myšlení,
dobré organizační, komunikační a řídící schop-
nosti; vysoké pracovní nasazení, časová flexibi-
lita; uživatelská znalost práce na PC (Word,
Excel, případně programy na řízení procesů);
řidičský průkaz sk. B; psychická odolnost vůči
stresovým situacím.

Předpokládaný datum nástupu do funkce:
k 1. 1. 2022 nebo dle dohody

Přihlášky do 8. října 2021 do 12 hodin.

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
renta odboru územního a hospodářského
rozvoje (agenda územního plánování na od-
dělení územního a strategického plánování),
11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením, znalost sta-

vebního zákona a správního řádu, včetně souvi-
sejících právních předpisů výhodou, osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územ-
ního plánování, výhodou, praxe v oblasti státní
správy (pořizování územního plánu a zpracová-
ní závazných stanovisek Orgánu územního plá-
nování) výhodou, znalost práce s GIS výhodou,
komunikační a organizační schopnosti, aktivní
přístup k řešení problémů, pracovní flexibilita,
schopnost samostatné tvůrčí práce a dalšího
vzdělávání v oboru, koncepční myšlení, znalost
práce s výpočetní technikou a orientace v mí-
stopisu města Jablonec nad Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: zpracování závaz-
ných stanovisek orgánu územního plánování
a dále pořizování územně plánovacích podkladů
a územně plánovací dokumentace pro město
Jablonec nad Nisou a obce ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností, a to dle požadav-
ků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů (stavební zákon). 

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

Přihlášky do 20. října 2021 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Znovu otevřené dveře k primátorovi
Vzhledem k současné stabilizované situaci
ohledně koronaviru se znovu otevírají veřej-
nosti také dveře do kanceláře jabloneckého
primátora, a to každou první středu v měsí-
ci. Na schůzku je třeba se objednat.

Pandemie koronaviru zastavila všechny mezi-
lidské kontakty a obrazně zavřela i dveře do
kanceláře jabloneckého primátora Jiřího Če-
řovského. Ty se od první říjnové středy znovu
otevírají. „Pokud si chcete domluvit schůzku
s nejvyšším představitelem města, sdělit mu, co
vás trápí či z čeho máte naopak radost, pak je
třeba objednat si předem termín na sekretariá-
tu primátora,“ říká Jana Matěchová, vedoucí
kanceláře primátora. 

Termín je možné si dojednat elektronicky,
a to na e-mailových adresách hujerova@mesto-
jablonec.cz nebo hackelova@mestojablonec.cz.
K dispozici jsou také telefonní čísla 483 357 183
nebo 483 357 184. Den otevřených dveří kance-
láře primátora je vždy první středu v měsíci. 

(jn) Foto archiv MMJN
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Jablonečáci předvedli velké srdce
V pátek 10. září patřil večer na jablonecké
letní scéně benefičnímu koncertu pro
Základní školu v Moravské Nové Vsi. Celý
výtěžek ze vstupného ve výši 38 tisíc ko-
run poputuje na obnovu školy zničené
červnovým tornádem. 

I nadále je však otevřený transparentní
účet 123-3123220277/0100 ve prospěch
školy v Moravské Nové Vsi, kam je možné
přispívat do konce září. 

Na koncertě bez nároku na honorář vy-
stoupil jablonecký rodák Ondřej Ruml
a místní pěvecký sbor Iuventus, gaude!
pod taktovkou Tomáše Pospíšila, moderá-
torského mikrofonu se chopil jednatel
společnosti Kultura Jablonec, p. o., Petr
Vobořil. 

Dobré světlo
Ve vestibulu radnice se 4. 10. ve 13
hodin otevře výstava fotografií pe-
čujících rodin s názvem Dobré
světlo pomáhá, my žijeme!, kterou
pořádá organizace Klára pomáhá,
z. s. Výstava, která byla k vidění na
různých místech ČR, je součástí
jabloneckého Týdne sociálních
služeb. Úvodní slovo na zahájení
pronese náměstek David Mánek
společně s Alenou Kejzarovou, mí-
stopředsedkyní spolku a zároveň
vedoucí koordinátorkou pro Libe-
recký kraj. Jejich slova do znakové
řeči přeloží tlumočník České unie
neslyšících.

Vyhrazené 
parkování pro 
očkovací centrum
neplatí
Od začátku září je jablonecké oč-
kovací centrum přesunuté do
místní nemocnice. Vzhledem k je-
jím malým parkovacím kapaci-
tám, byla pro klienty očkovacího
centra rezervovaná parkovací mís-
ta na helipadu v ulici 28. října.
„Vyhrazené parkování je zrušené.
Zájem o očkování klesá a s tím
souvisí i potřeba parkovacích míst
pro klienty centra. Parkování na
ploše s helipadem v ulici 28. října
jsou opět přístupná veřejnosti bez

omezení,“ říká Vít Němeček, ředi-
tel Nemocnice Jablonec.

Pietní akt
Slavnostní připomenutí 103. výro-
čí vzniku samostatného českoslo-
venského státu proběhne 28. října 
2021 od 10 hodin u Památníku
obětí 1. světové války v Tyršově par-
ku v Jablonci nad Nisou.

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou zve všechny
občany na Vzpomínku na zesnulé.

Pietní shromáždění se uskuteční
v neděli 31. října ve 14 hodin na
rozptylové loučce Městského hřbi-
tova v Jablonci.

Nový park 
v Pasekách
Už v listopadu bude hotová obno-
va parku na Paseckém náměstí
v Jabloneckých Pasekách. Práce
na změnách parku budou stát té-
měř 700 tis. korun. Projekt vzešel
z návrhů občanů při zjišťování po-
třeb v jednotlivých lokalitách měs-
ta a byl zařazený do participativní-
ho rozpočtu, město na něm úzce
spolupracuje s Osadním výborem
Šumava a Jablonecké Paseky.
„V parku budou nejen místa k se-
zení, ale také stojany na kola.
Prořezem dřevin se park prosvětlí,
vysadí se nové keře a trvalkové zá-
hony,“ popisuje změnu náměstek
pro rozvoj města a garant partici-
pativního rozpočtu Petr Roubíček.
Firma Plantastyl na změnách
v parku už pracuje, hotovo by mě-
lo být do konce listopadu a město
za vše zaplatí 691 tisíc korun. 

Projekt Zlepšení strategického řízení a plá-
nování udržitelného rozvoje v Jablonci nad
Nisou je spolufinancován z EU z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.

Od roku 1998 se ve městě konají
Podzimní slavnosti. Kromě tradičních
stánků v ulicích města byla letos na
letní scéně Eurocentra připravena vy-
stoupení kapel různých žánrů. Foto
Ivana Mošnová

Večer plný módy, krásy, účesů, ale
i hudby, elegance a dobré zábavy, to
byl projekt s názvem Móda 2021 Next
Generation, jehož druhý ročník se ko-
nal v městském divadle. Foto Martin
Kubišta

V Městském divadle v Jablonci nad Ni-
sou se konala Regionální postupová
přehlídka tanečních skupin scénické-
ho tance a pohybového divadla s mož-
ností postupu na celostátní přehlídku.
Foto Ivo Mičkal 

■ Vítání občánků
Sobota 19. 6. 2021
Sofie Godlová, Pavel Hoffmann,
Jakub Šidák, Jan Hájek, Ema Be-
rounská, Kateřina Jartymyková,
Adina Šedivá, Amálie Mikešová,
Tomáš Pillár, Magdaléna Rusná-
ková Christian Hurdálek, Zuzana
Pokorná, Kristýna Veselá, Theodor
Valentin, Tobiáš Žaloudek, Meda
Vaculíková, Sabina Plechatová, Rá-
chel Turtáková, Ondřej Voldřich,
Radek Vosáhlo, Anežka Trnčáko-
vá, Adéla Krausová, Anna Julie Ji-
rásková.

■ Dárci krve 
V obřadní síni jablonecké radnice
převzali v úterý 8. září dobrovolní
dárci krve Kříže III. třídy za 80 od-
běrů a zlaté medaile Dr. Jánského
za 40 odběrů. Ocenění předali pri-
mátor Jiří Čeřovský, ředitelka ob-
lastního spolku ČČK Kateřina Hav-
lová a primář interny Tomáš Vacek.

Kříže III. třídy za 80 odběrů
převzali: Jana Matějková, Luděk
Patrman, Lukáš Ruth a Václav Ma-
rek.

Zlaté medaile za 40 odběrů
převzali: Monika Mastníková, Mi-
chal Švarc, Libor Vepřovský, Mile-
na Holubová, Stanislava Römi-
šová, Marie Grádová, Aleš Havlík,
Jaroslav Uko, Jan Melša, Václav
Marousek, Petr Vitmajer, Jan Há-
jek, Markéta Lederová, Jiří Krasl,
Petr Kemenáš, Pavlína Tlapáková,
František Stöhr.

■ Strážníci 
zachránili život
Během jedné minuty od hlášení
na dispečink byla hlídka městské
policie u 78letého muže v bezvě-
domí. Díky přístroji AED mu tak
zachránili život. Zdravotníci vy-
hodnotili zásah strážníků jako
rychlý a profesionální. „Našli tu
vedle auta ležícího muže v bezvě-
domí. Manželka volala záchranku
a další muž se pokoušel o resusci-
taci,“ popsal situaci Miloslav Lej-
sek z MP Jablonec nad Nisou. 

Strážníci okamžitě ležícího mu-
že připojili na přístroj AED (auto-
matizovaný externí defibrilátor)
a dvěma výboji společně s resus-
citací jej přivedli k vědomí. Poté
dorazila rychlá záchranná služba
s lékařem. „Manželka pacienta si
posteskla městským policistům,
že když muž zkolaboval, snažila
se zastavit nějaké vozidlo s žádostí
o pomoc, ale bez úspěchu. Jen jeden
kolemjdoucí ji pomohl manžela
vyprostit z auta a začal poskytovat
první pomoc,“ konstatoval smut-
ný fakt Lejsek.

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN

Foto Zdeňka Vokatá
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Milionový dar Moravě 
Milion korun daruje Jablonec třem moravským obcím
postiženým červnovým tornádem. Finance směřují škol-
ským zařízením v Hodoníně, Hruškách a Moravské
Nové Vsi, kde byla škola zvláště poničená, a proto
Jablonec uspořádal v její prospěch také benefiční
koncert a otevřel transparentní účet (více na str. 9). 

„Bezprostředně po ničivé události na jižní Moravě
jsme se rozhodli finančně pomoci konkrétní obci či za-
řízení, což se později ukázalo jako prozíravé,“ uvádí pri-
mátor Jiří Čeřovský.

• HODONÍN, ZŠ U Červených domků – 400 tis. Kč
na obnovu vnitřního i venkovního vybavení školy 

• HRUŠKY, mateřská a základní škola – 300 tis. Kč
pro MŠ a ZŠ na obnovu hřišť včetně hracích a sportov-
ních prvků i venkovní učebny. 

• ZŠ MORAVSKÁ NOVÁ VES – 300 tis. Kč na obno-
vu vnitřního vybavení školy a školní družiny. 

Město podpoří univerzitu, nemocného hocha
i světové závody
Finanční dary podpoří provoz jabloneckého detašo-
vaného pracoviště Fakulty textilní TUL, prostřednic-
tvím příspěvku na Up Hill Run Dobrá Voda 2021 po-
mohou dvanáctiletému chlapci s cystickou fibrózou
a přispějí pořadateli už tradičního závodu JBC
4X Revelations, který se koná v areálu Dobré Vody.

150 tis. pro Technickou univerzitu Liberec, Fakultu
textilní 

pomůže zlepšit bezpečnost studentů a pedagogů při
praktické výuce. „K tomu je zapotřebí změnit dispozice
strojního vybavení a optimalizovat technologie, např.
demontovat elektrickou sklářskou pec a přemístit ji do
suterénu,“ vysvětluje Jana Matěchová, vedoucí kancelá-
ře primátora. 

90 tis. korun pro hocha s cystickou fibrozou 
Spolek Skládačky, z. s., také letos organizoval spolek

závod dvojic a smíšených týmových štafet v běhu do vr-
chu - Up Hill Run Dobrá Voda 2021. „Výtěžek ze startov-
ného pomáhá patronu závodu. Tím letošní je dvanácti-
letý chlapec z Trutnova s cystickou fibrózou,“ říká pri-
mátor Jiří Čeřovský.

70 tisíc daruje Jablonec spolku Revelations, z. s.
který se věnuje pořádání kulturních a sportovních ak-

cí, jejichž vrcholem je závod seriálu světové série ve
fourcrossu horských kol s názvem JBC 4X Revelations
v areálu Dobré vody. 

Cyklopruhy v ulici Palackého 
Cílem projektu je zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců
při průjezdu velmi frekventovanou ulicí Palackého
v celé její délce, tzn. od Horního náměstí po lávku
před OK Ostrý roh. Projekt zatím čeká na přiznání
dotace z IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.

„Vzhledem k tomu, že chceme dosáhnout co největší
možné výše přidělené dotace EU a ČR, připravilo oddě-
lení dotací dvě žádosti o dotace a dvě studie proveditel-
nosti,“ komentuje projekt Petr Roubíček. 

První žádost se týká cyklostezky od Horního náměstí
(výjezd z parkoviště) po autobusovou zastávku Jablo-
nex – směr do centra (mezi ulicemi U Přehrady a U Ryb-

níka). Zde projekt počítá také s úpravou 14 přechodů
s ohledem na sluchově, zrakově či pohybově omezené
občany. Celkové výdaje činí 25 mil. Kč, dotace EU a ČR
by měla být 10,6 mil. Kč, realizace ve 2. pol. roku 2022. 

Druhá žádost souvisí s částí od ul. Riegrova k lávce
před okružní křižovatkou Ostrý roh, realizace spočívá
ve vyznačení cyklopruhů vodorovným a svislým do-
pravním značením, úpravách šířky ulice Palackého, šíř-
ky čtyř přechodů včetně středových ostrůvků a tvaru zá-
livů autobusových zastávek. „Projekt počítá také s pře-
místěním stožárů veřejného osvětlení z cyklistických
drah a rekonstrukcí osvětlení. Celkové výdaje se rovna-
jí 15 mil. Kč, přičemž dotace z EU a ČR by měla činit 5,6
mil. Kč. Realizace je plánovaná na 2. pol. roku 2022.

Víceleté financování sociálních služeb
Jablonec má schválený dvouletý pilotní program ví-
celetého financování registrovaných sociálních slu-
žeb z městského rozpočtu na období let 2022–2023.
Město chce tímto způsobem poskytnout organizacím
pracujícím v sociální oblasti určitou míru jistoty. 

„Město poskytuje dotace registrovaným poskytovate-
lům sociálních služeb pravidelně již od roku 2010,
v rámci vyhlášeného dotačního programu od roku
2015,“ konstatuje náměstek pro oblast humanitní David
Mánek s tím, že předpokládaná alokace v městském
rozpočtu na jeden kalendářní rok bude činit 8,6 mil. ko-
run. „Systém víceletého financování přinese větší fi-
nanční jistotu pro poskytovatele sociálních služeb
a usnadní jim plánování rozpočtu na služby v území ORP
Jablonec nad Nisou,“ dodává Mánek.

Jablonec získal více jak tři miliony z IPRÚ
Jablonec nad Nisou má dva projekty, které souvisí
s dotací z IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Na
dva už má potvrzenou dotaci přesahující tři miliony
korun. 

Cílem projektu v hodnotě 1,3 mil. Kč s přiznanou do-
tací z EU a ČR vy výši 1,1 mil. Kč je zvýšení kvality a do-
stupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání v ob-
lasti přírodních věd v ZŠ Pasířská ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce. „Realizací tohoto projektu, kte-
rá proběhne příští rok v létě, bude mít škola zmoderni-
zované kabinety fyziky s matematikou a chemie s mate-
matikou včetně skladu,“ popisuje projekt náměstek pro
rozvoj města Petr Roubíček. 

Díky projektu Moderní inovativní škola za 3,8 mil. Kč
s dotací 2,2 mil. Kč budou v ZŠ Šumava příští rok zmo-
dernizované kabinety anglického jazyka, fyziky a che-
mie včetně skladu a cvičná kuchyň. „V rámci projektu
se nám také podaří vytvořit bezbariérový vstup do škol-
ní jídelny, protože sem přidáme plošinu, tzv. schodo-
lez,“ podotýká náměstek Roubíček. (jn)

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec –
Jablonec nad Nisou.

■ Aktuálně

Město hospodaří 
s přebytkem 
Ekonomický náměstek Mi-
lan Kouřil předložil zastupi-
telům, jak Jablonec plnil roz-
počet v I. pololetí roku 2021.
Město hospodařilo s převi-
sem příjmů nad výdaji o 78
mil. Kč.

„V období od ledna do červ-
na tohoto roku činí celkové
příjmy města 585 mil. korun
a celkové výdaje 507 mil. ko-
run, čili převis příjmů přesa-
huje částku 78 mil. korun,“
uvádí náměstek Kouřil. 

Detailní informace o hospo-
daření města jsou také uvede-
ny v rozklikávacím rozpočtu
na webových stránkách města
na https://rozpocet.mestojab-
lonec.cz/greportviewer/.

Jablonec čtvrtý 
ve výzkumu Město 
pro byznys
Ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys, který pro-
bíhá už 13. rokem, se Jab-
lonec nad Nisou za rok 2020
umístil na 4. místě. 

Srovnávací výzkum zpraco-
vává analytická agentura
Datank a hodnotí v něm všech
205 obcí s rozšířenou působ-
ností v České republice. 

Město pro byznys je srovná-
vací výzkum, který již třinác-
tým rokem vyhodnocuje pod-
nikatelské prostředí ve všech
obcích s rozšířenou působ-
ností v ČR a městských čás-
tech Hlavního města Prahy.
Vyhlašovatelem výzkumu je
týdeník Ekonom. Data vyhod-
nocuje agentura pro informa-
ce a analýzy Datank. 

Jablonec je v tomto výzku-
mu dlouhodobě hodnocený
velmi dobře, v roce 2019 zís-
kal titul Město pro byznys de-
setiletí, jelikož od roku 2009
do roku 2019 v Libereckém
kraji za vyhrál pětkrát, třikrát
byl druhý a jednou třetí. V ro-
ce 2012 skončil sedmý v celo-
republikovém hodnocení 205
obcí s rozšířenou působností
a 22 pražských městských
částí, v roce 2017 dokonce
čtvrtý, v roce 2018 jedenáctý. 

„V celorepublikové TOP 10
se pětačtyřicetitisícové město
opakovaně umísťuje napří-
klad vysokým počtem podni-
katelů nebo kvalitní podporou
webových stránek,“ uvedl za
organizátory soutěže David
Pavlát. 

Průměrné umístění Jablonce
nad Nisou v letech 2009–2019
tak bylo 1,9. K silným strán-
kám Jablonce patří podpora
webových stránek, počet pod-
nikatelů a stabilita krajiny.

Za roky 2019 i 2020 si
v krajských kolech odnesl
Jablonec nad Nisou příčku
nejvyšší.

(red)

Seriál událostí připomínajících 150. výročí narození dvou jabloneckých rodáků, architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha, zakončil
10. září koncert Dvořákova klavírního kvarteta v koncertním sále ZUŠ. Autorem budovy je právě Robert Hemmrich. Foto Martin Kubišta
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Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Měla jsem a mám chuť pozitivně ovlivňovat
okolí.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Věnuji se převážně školství a volnočasovým ak-
tivitám. Od roku 2010, kdy jsem poprvé kandi-
dovala za Domov nad Nisou, jsem v komisi pro
výchovu a vzdělávání, v současné době jsem je-
jí předsedkyní. Zapojuji se v různých pracov-
ních skupinách.

Vystudovala jste hotelovou školu, máte ke
gastronomii blízko?
Ano, baví mě vařit a cestovat a to ten obor spo-
joval. Po škole jsem v oboru i několik let praco-
vala například v hotelu Horizont jako provozní,
v Rehavitalu jsem byla u zrodu i fungování ba-
ru, vyučovala jsem na Škole řemesel a služeb
barmanství a poté zde působila i jako mistrová
oboru kuchař-číšník. 

Jak jste se dostala od gastronomie ke škol-
ství? 
Po narození holek, už na mateřské, jsem začala
studovat Volnočasovou pedagogiku na TUL a za-
čala jsem pracovat v neziskové organizaci Jab-
líčko. Ve spojení s dětmi jsem viděla nový smysl
své práce. Když vyhlásili konkurz na ředitele
DDM Vikýř, přihlásila jsem se. Výběrové řízení
jsem v roce 2012 vyhrála. Ke studiu na TUL
jsem si tedy přibrala ještě specializované ma-
nažerské studium pro ředitele DDM a SVČ.

Jablíčko bylo v té době našláplé, kdežto DDM
Vikýř byl do jisté míry zkostnatělý. Nebála
jste se změny?
Měla jsem zkušenosti s vedením organizace
a prací s dětmi, jen s jinou věkovou skupinou
a jinou formou organizace. Byla to výzva a také
se mi líbilo, že jsem to mohla dělat do jisté mí-
ry po svém, že zde není nic striktně dáno. Jde
o to, aby vše fungovalo, jak má, v rámci zákon-
ných mantinelů. Jde o to, nabídnout takové
vzdělávací aktivity, o které je zájem. Samo-
zřejmě mohu mít plány, představy, ale sám to

člověk nezvládne. Já se držím hesla, že kdo
chce zapalovat, musí sám hořet. Lídr musí strh-
nout tým stejným směrem. Myslím, že jsme
společně s kolegy Vikýř „nakopli“ a nyní frčí, je
v tom velká synergie. Myslím, že hodně je znát,
že nás ta práce baví. 

Šla zkombinovat práce ve Vikýři s rodinou?
Ano. Zapojila jsem do činnosti i své děti, brala
jsem je na kroužky a tábory. Podívaly jsme se
na spoustu krásných míst v rámci rodinných tá-
borů v zahraničí – před rokem jsme to spočíta-
ly a cestovalo s námi více jak 1 500 lidí a všich-
ni jsme si to vždycky moc užili. Dnes už holky
fungují samostatně jako instruktorky a animá-
torky na táborech a akcích. 

Nyní jste ale na mateřské, stále docházíte do
Vikýře?
Docházím velmi sporadicky, řízením byl pově-
řen můj zástupce Pavel Dostál a já mu důvěřu-
ji. Nerada bych mu do toho „kecala“, když od-
povědnost jde v tuto chvíli za ním. Samozřejmě
jsme v kontaktu a když je potřeba, ráda s ním
sdílím svůj názor. Teď na mateřské pracuji jen
v Komisi pro výchovu a vzdělávání, nechala
jsem si aktivity z projektu MAP II. Jablonecko
a vykonávám práci zastupitelky.

Jak vnímáte své rodné město?
Jablonec miluju! Žiju zde moc ráda, mám tu
spoustu přátel a celou rodinu. Líbí se mi blíz-
kost lesů, přehrady, hor. Pokud bych měla kou-
zelnou hůlku a mohla splnit jedno svoje přání,
pak bych zrealizovala projekt Centra celoživot-
ního zájmového a uměleckého vzdělávání. To
je společný projekt Vikýře a ZUŠky, zatím ve
stádiu studie, kde by došlo k vytvoření nového
úžasného prostoru, který by mohli využívat
všichni Jablonečané. Vzniknout by měl v Pod-
horské ulici za historickými budovami Vikýře
a ZUŠ a krom sálu, nahrávacího studia a spous-
ty sdílených odborných učeben by poskytl i zá-
zemí pro ekocentrum. V rámci studie se poda-
řilo i minimalizovat zastavění plochy na úkor
zeleně a využít i zatravnění střech. Byla by to

pecka a Jablonec by měl úžasnou TOP stavbu
s využitím od rána do noci pro všechny věkové
kategorie. Doufám, že se nám projekt podaří
zrealizovat. 

Co vaše koníčky?
Bydlíme u lesa, vezmu psa, miminko a vyrazí-
me na houby, to je největší relax. Dary přírody
ráda zpracovávám i v kuchyni. Celkově mám
ráda, když mám zavařené zásoby na zimu
a když je doma navařeno. To prostě patří k mé
životní pohodě, a tak k vaření vedu i děti, jak
doma, tak i ve Vikýři, kde mám svůj kroužek
vaření.

Máte tříměsíčního synka, je to nová etapa ži-
vota?
Lze to tak označit. Původní rodina se mi roz-
padla, poznala jsem nového fajn chlapa a máme
spolu syna Ondru. Můj muž má z předchozího
vztahu syna a já dvě holky. Když se sejdeme, je
u nás rušno, jsme velká rodina a často u nás
nocují i jejich kamarádi, takže je u nás hodně
veselo. Teď máme ještě mimčo a musím říct, že
mateřství je úžasné a moc si vážím toho, že to
mohu znovu prožívat od začátku. Také nám tu
naši novou rodinu spojil hezky dohromady – je
to jediný člen rodiny, který má v genech něco
z nás všech.

Jaká je Martina Šípková?
Optimistická a vděčná. Snažím se nepřipouštět
si starosti, i když ne vždy je vše ideální, snažím
se, aby všichni kolem byli v pohodě a já taky.
Vděčnost pak beru jako nejdůležitější atribut
štěstí. Jsem vděčná za své kořeny, za taťku, kte-
rý je pan zámečník s velkým P a velkým srd-
cem, a za mamku, která se vždy postarala
o všechno okolo. Jsem vděčná za svého muže,
který je hodně pracovitý, a obdivuji jeho
neustálou chuť vylepšovat vše kolem sebe.
A v neposlední řadě jsem pyšná i na děti a těším
se, jak se se životem poperou. Mimo to nerada
dávám nevyžádané rady. Ráda dávám lidem
volnost a od nich za to očekávám vnitřní odpo-
vědnost – to platí u partnera, dětí i kolegů v práci.

Jiří Endler

Martina Šípková
Kdo chce zapalovat, musí sám hořet 

■ Martina Šípková 
Narozena v roce 1980 v Jablonci nad
Nisou, absolventka jazykové školy ZŠ
Liberecká, Hotelové školy v Turnově
a Pedagogické fakulty TUL. Od roku
2007 vedla Mateřské centrum Jablíčko,
od roku 2012 je ředitelkou DDM Vikýř
Jablonec, v současné době je na mateř-
ské dovolené. Od roku 2010 je členkou
a nyní předsedkyní Komise pro výchovu
a vzdělávání, spolurealizátorkou pro-
jektu Místní akční plán rozvoje vzděla-
nosti Jablonecko II. Zastupitelkou města
je od roku 2018, nezávislá, kandidovala
za Starosty pro Liberecký kraj. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Martiny Šípkové

Martina Šípková v roli anděla a čert Pavel Dostál,
v současné době pověřený řízením DDM Vikýř. 

Foto archiv Martiny Šípkové
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■ Obrazem: Den evropského dědictví

Devatenáct památek se v sobotu 11. září otevřelo v Jablonci nad Nisou v rámci Dne evropského dědictví. Připravena byla rodinná trasa,
exhibiční ražba nebo jízdy retro autobusem typu Škoda 706 RTO. V předvečer byla odhalena pamětní deska Roberta Hemmricha na budově v Podhorské ulici 47 a kon-
certem věnovaným architektům Robertovi Hemmrichovi a Josefu Zaschemu, kteří se významně zasloužili o tvář našeho města a jejichž 150. výročí narození si letos
připomínáme, skončil seriál kulturních událostí s výročím souvisejících. Foto Denisa Albaniová a Petr Zbranek

Nové místní vlastivědné omalovánky
Originální omalovánky, jenž mají za cíl před-
stavit dětem jablonecké pamětihodnosti, mů-
žete nově zakoupit v turistickém infocentru.
Obsahují nejen autorské obrázky Evy Hanou-
tové, ale i dvojjazyčné texty o památkách.
První zájemci měli možnost získat omalo-
vánky jako odměnu při Dni evropského dě-
dictví.

Iniciátorem vydání omalovánek pro Jablonec
byl náměstek primátora David Mánek: „Nápad
Vydavatelství Oblak mne zaujal už od počátku.
Je potřeba dětem ukázat místní historii způso-
bem, kterému porozumí. A tak po téměř půl-
roční práci, kdy vznikaly nejen obrázky, ale
i doprovodné texty, jsme první výtisky rozdali
jako odměnu za úspěšné absolvování rodinné
trasy při Dni evropského dědictví. Pro další zá-
jemce jsou k dispozici na turistickém infocentru.“

Netradiční sešit obsahuje jednoduché medai-
lonky – v češtině a angličtině – a obrázky jablo-
neckých památek k vybarvení. Tento omalo-
vánkový bedekr je jedenadvacátým sešitem

a krkonošského vydavatelství a jeho autorské
dvojice Blanky Kučerové a Evy Hanoutové. Se-
šity o městech a obcích nejen Libereckého kraje
vydávají od roku 2014. V nabídce najdete třeba
i pražskou Královskou cestu, výlet po Harra-
chově, Jilemnici či Hostinném. Spolu s bohe-
mistkou Evou Suchomelovou pak vytváří
čtenářské deníky v omalovánce. Pohlednice k vy-
barvení od Evy Hanoutové najdete i v řadě in-
formačních center nebo v nabídce suvenýrů
hradů či zámků. 

A pokud i vy patříte k rodičům či prarodi-
čům, kteří si umí najít čas na společnou hru
s dětmi, jsou pro vás tyto nové vlastivědné oma-
lovánky jako stvořené! Ať už pomůžete s vybar-
vováním nebo budete zodpovídat všetečné do-
tazy, určitě strávíte příjemné chvíle. V Jablonci
je plno krásných míst, a to stojí za to si připo-
mínat. (rscha)

V říjnu v kinech Agent 007 i film o Gottovi
V říjnu se mohou do kina Radnice těšit
všichni milovníci opery. Letošní sezónu pří-
mých přenosů z Metropolitní opery zahájí
9. řijna titul Boris Godunov a hned záhy
23. října se uskuteční premiéra inscenace MET
s názvem Fire shut up in my Bones.

V pátek 7. října se můžete těšit na premiéru oče-
kávaného snímku Karel. Dokument o Karlu
Gottovi nenechá jediné oko v sále suché. Náš
kinotým ho měl možnost již vidět a rozhodně
ho může doporučit.

Také Agent 007 ve snímku Není čas zemřít,
který v kinech startuje ještě koncem měsíce zá-
ří a který uvedeme ve speciální půlnoční před-
premiéře 29. září od 23.59 v kině Radnice, bu-
de naprostým hitem podzimní kinosezony.

Dalším očekávaným snímkem je velkolepé
dílo Duna, kterému na premiéře na festivalu
v Cannes tleskalo na konci ve stoje publikum
celých šest minut. 

V kině Junior by si milovníci evropských
snímků určitě neměli nechat ujít přehlídku
Be2Can, ve které představíme to nejlepší z fes-
tivalů v Cannes, Berlíně a Benátkách.

A jablonecký Kinofest se letošní rok s velkou
pravděpodobností opravdu uskuteční. „Jsme
moc rádi, že našim divákům budeme moci na-
bídnout po roce odmlky již tradiční víkend plný
filmů za cenu jedné vstupenky. Na jeho přípra-
vě usilovně pracujeme,“ říká ředitel jablonec-
kých kin Adam Gody Kocián. 

(end, agk) Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto Denisa Albaniová
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Víkend Křišťálového údolí počátkem října
Muzea, školy, a hlavně výrobci skla, bižute-
rie a šperků se představí během 2.–3. října
v rámci Víkendu Křišťálového údolí. Své
brány otevře více než čtyřicítka podniků z Li-
bereckého kraje – od těch nejmenších rodin-
ných ateliéru až po velké výrobní závody. 

Křišťálové údolí to jsou desítky firem v Jizer-
ských horách, Českém ráji a Krkonoších. Na
Jablonecku (v Desné a Zásadě) se rodí např. ty-
pické drobné korálky, odborně nazývané rokajl
a jejich výrobce Preciosa Ornela, a. s., patří me-
zi největší na světě! Český rokajl je žádaný pro
svoji vynikající kvalitu, šíři barevnosti a mno-
hočetnost použití ve zdobení nášivkami a ve vý-
robě bižuterie. Ukázky návleku rokajlu na ma-
šince, výrobu peršlunku či prýmků si připravily
firmy Yani a Atlas Bijoux. Svou práci i další
představí výrobci a návštěvníci mají tak jedi-
nečnou příležitost se podívat do běžně nepří-
stupných provozů a nahlédnout pod ruce šikov-
ným českým sklářům.

Nabídka provozů v Jablonci a okolí

Sobota a neděle 9.00–17.00 hodin

• Artcrystal Tomeš, Palackého 41 (budova Jablo-
nex) – Jablonec, možnost vyzkoušet vlastníma
rukama výrobu.

• PALACE PLUS, Palackého 41, Jablonec – tvo-
řivé dílny pro děti, největší prezentace současné
jablonecké bižuterie, skla a vánočních ozdob od
45 regionálních výrobců. (neděle do 16 hodin)

• Muzeum skla a bižuterie, U Muzea 398/4,
Jablonec – ukázky výroby černé bižuterie; tvořivé
dílny; prohlídky – stálé expozice, aktuální výstavy.

• Arcon Bijoux, Průmyslová 42, Jablonec –
možnost workshopu minerálního náramku.

• PERLEX Bijoux Jablonec, s. r. o., Chelčického
5, Jablonec - možnost vyzkoušet vlastníma ru-
kama výrobu; tvořivé dílny pro děti; prodej ob-
čerstvení.

• SUPŠ a VOŠ, otevřen vchod z ul. Kubálkova,
Jablonec - prohlídky s průvodcem.

• FABOS, Květinová 1, Jablonec – prohlídky
v provozu; možnost vyzkoušet vlastníma ruka-
ma výrobu.

• Beadgame, Alšovice 156, Pěnčín – tvořivé díl-
ny pro děti, promítání 15 min. filmu o výrobě.

• Atlas Bijoux, Zásada 305 – prohlídky v provozu.

• Drahomíra Krupková – YANI, Zásada 162 –
prohlídky v provozu.

• Glassunicum, Náměstí T. G. M. 639, Smr-
žovka – tvořivé dílny pro děti; možnost vyzkou-
šet vlastníma rukama výrobu.

• Glass Pesničák, Josefův Důl 144 – prohlídka
podle aktuální poptávky.

Sobota 8.00–13.00 hodin

• Preciosa Ornela, a. s., Zásada 317 

• Preciosa Ornela, a. s., Krkonošská 732, Desná

Sobota 9.00–16.00 hodin

• Preciosa, a. s., Opletalova 3197/17, Jablonec –
showroom Preciosa Group.

Sobota 9.00–17.00 hodin

• GB beads – Muzeum výroby korálků, Ja-
novská 39, Jablonec – tvořivé dílny pro děti;
hudba, divadlo; prodej občerstvení; prohlídka
expozic muzea.

• AG PLUS – Skleněný knoflík, Podzimní 25,
Jablonec – prohlídky v provozu, ukázky výro-
by; prodej výrobků.

Detailní program, který probíhá po celém
Libereckém kraji, a otevírací doby najdete
na webu https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/
vikend-kristaloveho-udoli

Foto 3x Denisa Albaniová

Novinky v Muzeu skla a bižuterie
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou zve v říjnu hned na několik zajímavých
akcí. Patří k nim kromě nových výstav pře-
devším Víkend Křišťálového údolí ve dnech
2.–3. října. Za pozornost však rozhodně sto-
jí i další ročník Sklářského svítání a další
aktivity.

Víkend Křišťálového údolí nabízí hned první
říjnový víkend nejen vstup do celého muzea
zdarma, ale navíc bude ve vestibulu probíhat
ukázka tradiční výroby černé bižuterie. Při prá-
ci budou moci návštěvníci koukat pod ruce
Vladimíru Svatoňovi, jednomu z posledních vý-
robců tohoto zboží. 

„Málokdo ví, že k této speciální výrobě se
dnes už používají pouze kamínky vyrobené ješ-
tě před 2. světovou válkou. Ne že bychom je
v současnosti nedokázali vyrobit, ale jedná se
o tak drahou technologii, že by výrobky nikdo
nekupoval“, uvedla muzejní edukátorka Mile-
na Zachařová. Pod jejím vedením si návštěvní-
ci také mohou vyzkoušet svou vlastní zručnost
a vyrobit si v muzejním ateliéru drátovaný

šperk. Návštěvu muzea lze využít po celý ví-
kend výjimečně už od 9 hodin. 

Výstavní projekt Duše skla, vytvořený přímo
pro skleněnou přístavbu, představí devět vý-
tvarníků, kteří svá díla nejen navrhují, ale do-
káží si je i sami vytvořit. „Od 8. října pak bude
instalována výstava Hledání rovnováhy věnova-

ná designu československého lisovaného skla
z let 1948–1989,“ uvedl hlavní kurátor muzea
Petr Nový. Návštěvníci by rozhodně neměli opo-
menout ani prohlídku stálých expozic, které
muzeum pravidelně obměňuje a doplňuje.
„Přijďte se k nám projít Čarovnou zahradou skla
sedmi století anebo zažít Nekonečný příběh bižu-
terie!“, zve ředitelka muzea Milada Valečková. 

Pokračují také oblíbené bižuterní kurzy, a to
v sobotu 9. října výrobou náramku z šitých rokaj-
lových listů. Na kurz je nutné se předem přihlásit!

Diskuzní pořad Sklářské svítání bude letos
zaměřen na to, co můžeme udělat pro zachová-
ní ruční výroby skla a sklářských řemesel vů-
bec dalším generacím. Koná se ve čtvrtek 21.
října od 13 hodin a kromě diskuze nabídne rov-
něž volný vstup do muzea.

Zdarma mohou návštěvníci přijít na aktuální
výstavy také o týden později, tedy ve čtvrtek 28.
října v obvyklé otevírací době, a to u příležitosti
státního svátku Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu.

Muzeum skla a bižuterie je pro vás otevřeno
od úterý do neděle, vždy od 10 do 18 hodin.

Duše skla – Tomáš Hlavička, foto archiv autora

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

Týden knihoven
4. října až 8. října 2021, XXV. ročník

5. 10. /úterý/ 14.00 hodin
LEONARDO DA VINCI (1452–1519),
renesanční uomo universale 
Zahájení nového kurzu virtuální
univerzity třetího věku.

5. 10. /úterý/ 17.00 hodin
KRKONOŠE A JEJICH KUCHYNĚ
AŽ K NÁM NA TALÍŘ
Beseda se spisovatelkou Dankou
Šárkovou o její nové knize Krkonošská
kuchařka.

7. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DOKTOR KITTEL
Nakladatelka Eva Koudelková představí
svou knihu, která obsahuje soubor
lidových vyprávění německých obyva-
tel Jablonecka o zázračném doktoru
Jizerských hor.

Dále je v hlavní budově připraveno:

PRVOREGISTRACE ZDARMA
Po celý týden pro nové čtenáře v hlavní
budově, a na pobočkách v den jejich
otevření.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE

PODZIMNÍ KNIHOKVÍZ
Zábavný kvíz pro milovníky literatury
aneb Poznáte, z jaké knihy je ukázka?

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KOLO ŠTĚSTÍ
Vědomostní hra o drobné výhry.

DETEKTIVOVÁNÍ
Zábavná hra pro děti.

POBOČKY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V otevírací den pobočky.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N. a sta-
tutární město Jablonec n. N. vyhlašují
již 21. ročník literární soutěže na téma:
Pro minulost máme vzpomínky, pro
budoucnost sny. Pro žáky I. a II. stupně
ZŠ, studenty SŠ a odborných učilišť,
ale i pro dospělé. Pohádky, básničky,
úvahy, povídky spolu s vyplněnou při-
hláškou a písemným souhlasem s pod-

mínkami soutěže zasílejte ve formě
PDF na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz 
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka v pondělí 8. 11. 2021.
Vyhodnocení proběhne v první polovi-
ně měsíce prosince za účasti herce
Petra Stacha. Informace D. Foltýnová,
tel: 603 991 505, 488 388 953, více na
www.knihovna.mestojablonec.cz.
Akce je podporována v rámci projektu
MAP Jablonecko II.

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
12. 10. /úterý/ 17.00 hodin
NEPTUN A JEHO TAJEMNÝ
MĚSÍC TRITON
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

19. 10. /úterý/ 17.00 hodin
SEVERSKÉ FRAGMENTY:
jednoduchost a přímé linie
Život na Severu (Finsku, Norsku, Švéd-
sku) nám představí slovem i fotografií
Jan Maruška, který tam několik let žil
a pracoval jako obchodní delegát
a diplomat.

26. 10. /úterý/ 14.00 hodin
DOLNÍ LABE
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

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

NOVÉ VÝSTAVY

GRAFICKÁ TVORBA
Výtvarný obor ZUŠ Jablonec nad Nisou
představí na schodech staré radnice
práce svých žáků.

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.

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

4. 10. /pondělí/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZVÍŘAT S VIKÝŘEM
Akce ke světovému dni zvířat.
Kontaktní osoba: A. Francová, 
francova@vikyr.cz.

14. 10. /čtvtek/ 16.00–19.00 / 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Zábavný program pro děti i dospělé,
vyrábění lucerniček. Místo: zahrada
DDM Vikýř, Tyršův park. Kontaktní 
osoba: J. Zajícová, zajicova@vikyr.cz.

20. 10. /středa/ 10.00–18.00 hodin
DEN STROMŮ
Naučná i zábavná stezka s doprovod-
ným programem ke Dni stromů.
Kontaktní osoba: I. Literová, 
literova@vikyr.cz. 
Přihlášky do 18. 10. 2021, cena 300 Kč.

26.–31. 10. /úterý–neděle/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
V ROKYTNICI
Pobytový program pro děti. 
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz.

27. 10. /středa/ 8.00–15.00 hodin
PRÁZDNINOVÝ DEN PRO ZTP
Celodenní prázdninový program 
včetně oběda pro účastníky se zdravot-
ním hendikepem. Kontaktní osoba:
Literová, literova@vikyr.cz.

1.–31. 10. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
V herně s krátkým programem. Určeno
pro děti od 3 měsíců s doprovodem.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216, 
mob. 732 542 934
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Provozní doba
služby pondělí až pátek 8.00–16.00
hodin, klienti musí mít uzavřenou
smlouvu o službě a objednávky 
minimálně dva dny předem. Více 
informací: doprava@cck-jablonec.cz; 
tel. 702 191 003.

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

1. 10.–31. 10. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE

Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti od 3 mě-
síců s doprovodem.

1. 10.–29. 10. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Maminky si popovídají,
děti hrají. Určeno pro děti od 3 měsíců
s doprovodem.

1. 10. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO VAŠE
DĚTIČKY
Každý pátek tvoření pro radost.

6. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.

12. 10. /úterý/ 10.00–10.30 hodin
RADOST Z POHYBU
Tanečky, písničky a dětské cvičení.

12. 10. /úterý/ od 17.30 hodin
POROZUMĚNÍ BUSSINESSU
První ze série přednášek Martina
Jotova. Vstup 100 Kč.

19. 10. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO
DOSPĚLÉ
Prostor pro tvorbu a realizování vaší
kreativity, tvorba s fotkou, mixed me-
dia art a další techniky. Vždy první
a třetí úterý v měsíci.

20. 10. /středa/ 15.30–16.30 hodin
VÝTVARNÝ KROUŽEK ODPOLEDNÍ 
Děti se seznamují s různými výtvarný-
mi technikami, jsou vedeny k samo-
statné výtvarné činnosti.

20. 10. /středa/ 17.00–18.00 hodin
TANEČNÍ KROUŽEK S PÁJOU
Ukázková hodina tanečního kroužku
s Pájou.

21. 10. /čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v kombinaci se zdravotní těles-
nou výchovou.

26. 10. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

28. 10. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ÚSMĚV MÁMI ANEB ZKROCENÁ
POPORODNÍ DEPRESE
Aneb Zkrocená poporodní deprese. Pra-
videlné měsíční setkávání s Markétou,
Renčou a Míšou. Lékařkou, dulou, lak-
tační poradkyní a koordinátorkou pro-
jektu. Přihlášky na telefonu 775 987 291.

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA WEEK, veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí v Liberec-
kém kraji, který byl dříve známý
pod názvem EDUCA MYJOB Libe-
rec, letos proběhne ve dnech 11.–17.
října 2021. 

Již 15. ročník veletrhu nabízí program
pro děti i dospělé. Novinky a inspiraci
z oblasti vzdělávání a pracovních příle-
žitostí naleznete v jednotlivých sekcích
veletrhu, kterými jsou EDUCA EXPO,

EDUCA KIDS, EDUCA ONLINE či
EDUCA VISIT.

Škola nebo práce
Veletrh se v letošním roce zaměřil na
všechny věkové skupiny, na které če-
kají zajímavé studijní a pracovní příle-
žitosti i volnočasové aktivity, a to včet-
ně tradičního veletrhu EDUCA EXPO,
který se uskuteční 14.–16. října 2021
v liberecké Home Credit Areně. Pokud
máte doma deváťáka a hledáte odpově-
di, kde pokračovat ve studiu, nebo
chcete najít tu správnou pracovní na-
bídku, EDUCA EXPO je pro vás tím
pravým místem. 

V rámci programu se letos představí
více jak 50 vystavovatelů z oblasti
vzdělávání a mnoho dalších s pracov-
ními příležitostmi a praxemi v Libe-
reckém kraji. 

Pro všechny zájemce je již tradičně
EDUCA EXPO zdarma.

Nezapomínáme ani 
na předškoláky a školáky
EDUCA KIDS je doprovodným progra-
mem pro děti letošního EDUCA
WEEKu, který se představí na veletrhu
úplně poprvé. S partnery akce jsme si
pro vás připravili speciální přednášky,
workshopy, slevy na vstupném a další
doprovodné aktivity pro děti již od 5
let. V tomto týdnu tak můžete mimo ji-
né navštívit ZOO Liberec, blíže poznat
libereckou Technickou univerzitu, ale
také získat svůj první čtenářský průkaz
do Krajské vědecké knihovny v Liberci
a mnoho dalšího. Výhody programu
a zvýhodněné vstupy mohou uplatnit
jen předem registrovaní účastníci na
www.educaliberec.cz. 

Další novinkou je EDUCA ONLINE,
která bude probíhat nejen po celou do-
bu EDUCA WEEKu, ale až do konce
února 2022. Díky ní se dozvíte aktuální
informace týkající se studia, vzdělání

a přijímacích zkoušek, ale i pracovních
příležitostí a projektů, které má v na-
bídce Úřad práce České republiky či
EURES. Pro žáky posledních ročníků
základních škol jsme také připravili
unikátní koncept EDUCA VISIT, kdy
se žáci mohou přímo podívat do vybra-
ných společností v Libereckém kraji
a udělat si tak představu o pracovním
provozu. 

Kompletní informace naleznete na
www.educaliberec.cz (red)

Foto archiv Educa Liberec Foto archiv Educa Liberec
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Nabídka sportovních pořadů
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 sportoviště.
O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace a aktualizovaný
program najdete na webových
stránkách www.sportjablonec.cz.
Ohlašování veřejné produkce, §20
a §23 autorského zákona o veřejné
prezentaci zvukově a zvukově obrazo-
vých výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.

FLORBAL
23. 10. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– TJ SOKOL VINOHRADY B
Divize mužů, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., centrkurt

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
2. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt

2. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL VRŠOVICE
II. liga mužů, centrkurt

30. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ KOŠUTKA PLZEŇ
II. liga mužů, centrkurt

JUDO
www.judojablonec.cz
16. 10. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
MČR JUNIORŮ A JUNIOREK
Pořádá Judo klub Jablonec

17. 10. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
MČR DRUŽSTEV DOROSTENEK
Pořádá Judo klub Jablonec

TRAMPOLÍNY
www.trampoliny.cz
7.–9. 10. /čtvrtek–neděle/
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD
PŘÁTELSTVÍ
Pořádají Trampolíny Liberec
a SK Sportaktiv, z. s., 48. ročník

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se lišit dle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie.

1. 10. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL NUSLE
1. liga žen, kurt č. 4

2. 10. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL NUSLE
1. liga žen, kurt č. 4

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz
23.–24. 10. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a Okresní sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou pořádá na XXXIV.
ROČNÍK JABLONECKÉ HALY 2021
v běhu jednotlivců na 100 m s překáž-
kami.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Přesný termín utkání zápasů
FORTUNA:LIGY se vzhledem k TV
přenosům může změnit.

16. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – DYNAMO ČESKÉ
BUDĚJOVICE
FORTUNA:LIGA, 11. kolo

21. 10. /čtvrtek/ 21.00 hodin
FK JABLONEC – RANDERS FC
Evropská konferenční liga UEFA,
3. kolo

30. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC PARDUBICE
FORTUNA:LIGA, 13. kolo

Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

HOKEJ
www.hcvlci.cz

9. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC LETCI LETŇANY
II. liga ledního hokeje, skupina Střed

16. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – DRACI BÍLINA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed

23. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – MOSTEČTÍ LVI
II. liga ledního hokeje, skupina Střed

30. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DĚČÍN
II. liga ledního hokeje, skupina Střed

Školička bruslení včetně náboru děti
do HC Vlci Jablonec probíhá každou
sobotu od 8 do 9 hodin.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na základě mimořádného opatření
MZD jsou stanoveny následující 
podmínky pro vstup na zimní stadion: 
1) 14 dní po druhé dávce očkování
proti Covid-19, 
2) 180 dní po prodělání nemoci Covid-19, 

3) negativní test na Covid-19 z certifi-
kovaného pracoviště, 
4) samotest v místě sportoviště (platný
pouze pro 1 vstup) (nelze vyplnit čest-
né prohlášení o provedení samotestu
doma / na jiném místě).
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá organizovaná výuka základů
bruslení pro základní a mateřské ško-
ly Informace V odpoledních hodinách
probíhá výuka bruslení pro veřejnost
pod DDM Vikýř, a to podle zájmu
vždy ve středu a ve čtvrtek od 13 do
15.00 hodin.
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Sportovní areál Břízky
FOTBAL
www.fkjablonec.cz
9. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– TJ SOKOL ŽIVANICE
Česká fotbalová liga, skupina B, 11. kolo

23. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – FK PARDUBICE B
13. kolo, Krajský přebor

PŘESPOLNÍ BĚH
www.skijablonec.cz
2. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
57. ročník závodu v přespolním běhu

Jablonecká přehrada
www.vodniskautijablonec.cz
9. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
JABLONECKÁ REGATA
Vodní skauti Jablonec – Junák-český
skaut, středisko Jablonec nad Nisou,
z. s., pořádá 12. ročník závodu skaut-
ských plachetnic.

Sportovní areál Mšeno

FOTBAL
www.fkjablonec.cz
2. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
FK JABLONEC 
– BOHEMIANS PRAHA
Česká liga žáků U15 a U14, 8. kolo

3. 10. /neděle/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – TJ PARDUBICE
Česká liga dorostu U19 a U17, 8. kolo

16. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
FK JABLONEC – SPARTA PRAHA
Česká liga žáků U15 a U14, 10. kolo

17. 10. /neděle/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – FK ADMIRA PRAHA
Česká liga dorostu U19 a U17, 10. kolo

30. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
FK JABLONEC 
– ČESKÉ BUDĚJOVICE
Česká liga žáků U15 a U14, 12. kolo

31. 10. /neděle/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – FK ÚSTÍ N. L.
Česká liga dorostu U19 a U17, 12. kolo

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala Jablonec n. N.

pondělí 19.00–20.00 hodin 
CALANETIKA – lektorka Lenka.

úterý 18.00–19.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00–20.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

středa 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
pondělí 18.00–19.00 hodin
BODYBUILDING – středně rychlé po-
silování celého těla. Lektorka Dáša

úterý 19.00–20.00 hodin
DANCE MIX— lektorka Marcela

středa 19.00–20.00 hodin
ZUMBA – lektorka Veronika

čtvrtek 18.00–19.00 hodin
P CLASS – lektorka Dáša

Přihlašování na lekce není nutné,
1 lekce za 50 Kč, permanentka pro
osobu na 20 hodin za 800 Kč. 
Info: Dáša Březinová 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563, 
604 647 315
Pravidelné cvičební hodiny v týdnu.
Přesný rozvrh bude uveřejněn 
ve vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí. 
pondělí 
9.30–10.30 hodin – zdravotní cvičení
seniorky
úterý 
9.30–10.30 hodin – rodiče s dětmi /od
2 let/
16.30–17.30 hoidn – zdravotní cvičení
17.30–18.30 hodin – kondiční cvičení
čtvrtek
15.30–16.30 hodin
9.30–10.30 hodin – zdravotní cvičení
seniorky
15.30–16.30 hodin – rodiče + děti od
3 let
16.30–17.30 hodin – předškoláci
17.30–18.30 hodin – kondiční cvičení
ženy

Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221
Městská sportovní hala Jablonec n. N.

CVIČENÍ S RADIMEM
čtvrtek 18.00–18.50 hodin
POWER-CLASS
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení
tělesné a psychické kondice.

Česká republika a jablonečtí závod-
nici slavili na konci léta velké úspě-
chy. Tomáš Slavík zvítězil ve four-
crossu. Nadějný desetibojař František
Doubek vyhrál v novém českém re-
kordu juniorské mistrovství světa
v Keni.

Tomáš Slavík se stal po šesti letech
Mistrem světa ve fourcrossu ve Val di
Sole, Itálie. Slavík tak prolomil své pro-
kletí na zdejší trati a dokázal i po zdra-
votních problémech zvítězit. Cesta byla

trnitá, ale díky tomu je vítězství ještě
cennější.

Velkého úspěchu na Mistrovství světa
v atletice juniorů v Keni dosáhl svěře-
nec Miroslava Ruckého z AC Jablonec
František Doubek, když v desetiboji
vybojoval zlatou medaili. Velkou moti-
vací bylo nejen vítězství, ale také pře-
konání českého rekordu Jiřího Sýkory.
Obojí s velkým přehledem splnil. Zví-
tězil výkonem 8 169 bodů a překonal
český rekord o 34 bodů.

(end)

■ Jablonec má dva mistry světa

František Doubek. Foto Miroslav RuckýTomáš Slavík. Foto Michal Červený
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Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?
Byli to hlavně moji prarodiče. Hlavně děda. Byl sklář
a hudebník, odmala mě vedl k hudbě a kumštu.
Přivedl mě taky k Vladimíru Komárkovi, který mě při-
pravil na střední školu. Rodiče byli ekonomové, také
jsem o tomto oboru uvažovala, ale při rozhodování,
na jakou střední školu, nakonec zvítězilo výtvarno.
Přispěla k tomu i skutečnost, že s ne zrovna dobrým
kádrovým profilem (dědeček živnostník) jsem muse-
la trochu dál od domova. Proto jsem šla studovat do
Bechyně keramickou školu.

Ve studiích jste pokračovala v Brně?
Práce s hlínou mě bavila, ale ještě víc mě bavily ději-
ny umění. Na doporučení kantorů jsem proto pokra-
čovala ve studiu dějin umění a národopisu. Na obou
katedrách byli báječní kantoři, vedle teorie nás učili
pracovat v terénu. Myslím, že mi v Brně dali výborný
základ pro budoucí práci. Studia jsem ukončila dok-
torátem z dějin světového umění, ale to už jsem pra-
covala v turnovském muzeu. Když jsem ukončila 4.
ročník, uvolnilo se tu místo. Chtěla jsem se vrátit do-
mů, a tak jsem bez váhání nastoupila. Poslední ročník
a doktorát jsem dělala při zaměstnání. 

Jaké byly vaše začátky?
Nastoupila jsem v roce 1979 jako metodik pro kroni-
káře, o rok později jsem převzala sbírku etnografie
a uměleckého řemesla. Mám ji na starosti dodnes.
Sbírka je to úžasná, ale před mým příchodem s ní řa-
du let nikdo nepracoval. Chyběl depozitář, část sbírky
nebyla zaevidována a hlavně určena. Začínala jsem
prakticky od začátku, a to mě hodně bavilo. 

U toho ovšem nezůstalo…
Už na fakultě jsem se zabývala lidovou architekturou.
Ta místní patří k nejkrásnějším u nás. Proto jsem ji od
počátku 80. let začala dokumentovat. Díky tomu mám
dnes databázi, která obsahuje fotografie archivní
i současné, kresby i další dokumenty. Pravidelně ji
doplňuji, vždycky objevím něco, co v ní ještě chybí. 

Kdy jste se stala ředitelkou?
V roce 1986 jsem začala ředitele zastupovat, pak jsem
šla na mateřskou a po návratu z ní jsem k práci od-
borného pracovníka získala i ředitelskou židli. Muzeum

nemělo na další pracovní úvazek peníze a musím
říct, že mně to vyhovovalo, nechtěla jsem se odborné
práce vzdát. Taky jsem chtěla pokračovat v projek-
tech na Dlaskově statku a v práci v terénu. Tím, že
jsme studovala na Moravě, jsem měla k folkloru, tra-
dicím a řemeslům velmi blízko. Chtěla jsem vrátit do
života lidí to, co bylo za minulého režimu potlačeno,
začala jsem organizovat akce, na kterých jsme se vra-
celi k obyčejům našich prarodičů. Podařilo se mi díky
tomu vrátit některé obřady a zvyky do vesnic i ma-
lých měst.

Co vše se vám v muzeu podařilo?
Za těch 33 let toho bylo docela dost. Nebyla to jen moje
zásluha, ale i skvělé party, kterou jsem dala dohro-
mady. Pracovala jsem s kolegy, kteří patřili ke špič-
kám ve svém oboru, měli skvělé nápady a zároveň byli
schopni je realizovat. Na výsledcích naší práce je to
znát. Podařilo se nám zrekonstruovat objekty, které

máme ve správě, dát do pořádku sbírky, připravit řa-
du vynikajících výstav, publikovat. A to i v době, kdy
bylo velmi těžké muzeum ekonomicky zabezpečit.
Přesto, že jsme hned po revoluci začali vedle hlavní
činnosti podnikat, podávali jsme každý rok řadu
grantů, nebylo to jednoduché. O to víc si vážím, že do
toho se mnou vždycky všichni šli.

Z čeho máte největší radost?
Mojí srdcovkou je Kamenářský dům postavený v za-
hradě muzea. Dům, který původně stál na Havlíčkově
náměstí, byl zbořen, ale podle dokumentace jsme po-
stavili jeho věrnou kopii. Jeho provoz jsme zahájili
expozicí ze sbírek Jany a Josefa V. Scheybalových,
které naše muzeum v roce 2010 získalo. Jsem velmi
ráda, že jsme postavili novou expozici Horolezectví,
což je jedinečný projekt nejen v rámci České republi-
ky. Těch radostí bylo mnoho, třeba taky zapsání per-
liček z Poniklé na Reprezentativní seznam kulturního
dědictví lidstva UNESCO.

V muzeu jste byla 33 let, jaké jsou další plány?
Předávala jsem muzeum s opravenými objekty, s kva-
litním týmem. Muzeum jsem chtěla předat ve stavu,
za který bych se nemusela stydět i proto jsem si do-
volila zde zůstat. Jedním z důvodů, proč jsem zde
chtěla zůstat, je přání dokončit některé velké projek-
ty, např. restaurování sbírek. 

Práce vás bavila, měla jste čas na rodinu, na koníčky?
Manžel říká, že se oženil s muzeem, a ne se mnou.
Chtěla jsem mít velkou rodinu, ale nebylo mi přáno.
Mám dva syny, jednoho vyvdaného, druhého vymod-
leného, ale oba, i jejich rodiny, mám stejně ráda.
Nejsem velký spáč, stačí mi pět hodin spánku denně.
Snad i proto jsem zvládala starost o syna i o domác-
nost. S manželem máme řadu společných zájmů, např.
lidové stavitelství. Jezdili jsme do terénu, on fotil, já
dokumentovala. Pomáhal mi s vydáním knížek i s vý-
stavami. Oba máme rádi Řecko, kam se rádi vracíme,
stejně jako s dětmi a vnoučaty na Šumavu. Vracím se
ráda k moudrosti babiček, čím jsem starší, tím víc ob-
divuji jejich praktiky, životní zásady, které jim vnášely
řád do života. A taky si vážím jejich pokory k životu
i přírodě. Snažím se chovat stejně.

Jiří Endler

Vladimíra Jakouběová
Měli bychom být k sobě i přírodě pokornější

■ Osobnost Jablonecka

Vladimíra Jakouběová se narodila v Turnově, je absolventka Střední keramické školy
v Bechyni a filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějiny umění a etnologie.
Od roku 1988 do roku 2020 byla ředitelkou Muzea Českého ráje v Turnově, v roce 2020 jí
byla udělena prestižní Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení
kulturního dědictví a lidových tradic.

■ Z knihovny
Kateřina Šámalová 
– Petr Vojtíšek: 
Sociální správa – Organizace 
a řízení sociálních systémů
Publikace je vhodná pro studenty
sociálních, právních a příbuzných
oborů, tak i pro profesionály. První
část seznamuje čtenáře s obecnou
teorií sociální správy i s modely ří-
zení sociálních systémů. Druhá
část se zabývá sociálním pojiště-
ním, zdravotní správou a podporou
nezaměstnaných. Pozornost je vě-
nována také ochraně před diskri-
minací či ochraně práv cizinců. 

Literární soutěž
Městská knihovna Jablonec n. N.
a statutární město Jablonec n. N.
vyhlašují 21. ročník literární sou-
těže na téma: Pro minulost máme
vzpomínky, pro budoucnost sny.

„Soutěž je určena pro žáky I. a II.
stupně základních škol, studenty
středních škol a odborných učilišť,
ale i pro dospělé,“ říká zakladatel-
ka soutěže Dana Foltýnová. 

Pohádky, básničky, úvahy, po-
vídky spolu s vyplněnou přihláš-
kou a písemným souhlasem s pod-
mínkami soutěže zasílejte ve for-
mě PDF na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo předejte osobně v knihovně.

Uzávěrka soutěžních prací je
v pondělí 8. listopadu. „Vyhodno-
cení nejlepších literátů proběhne
v první polovině měsíce prosince
za účasti herce Petra Stacha, který
měl sice přijet už v loňském roce,
ale pandemická opatření nám
slavnostní vyhlášení neumožnila.
Věřím, že letos stejná situace nena-
stane,“ doufá Foltýnová.

V loňském roce přišly do soutěže
dílka literátů z šestadvaceti měst
České republiky. Kromě míst v Li-
bereckém kraji například ze Židlo-
chovic, Olomouce, Uherského Bro-
du, Mělníku.

Podrobnější informace o soutěži
podá Dana Foltýnová na telefo-
nech 603 991 505 nebo 488 388
953, či je zjistíte na webové stránce
www.knihovna.mestojablonec.cz.

■ Poděkování
Zázraky se dějí. Děkuji neznámé-
mu poctivému nálezci. Moje ma-
minka (96 let) ztratila doklady ně-
kde v okruhu ulice Nová Pasířská.
Nálezce vrátil doklady mamince
do poštovní schránky v místě byd-
liště. Ušetřilo mi to složité vyřizo-
vání nových dokladů. Děkuji. 

Jindřiška Tázlerová – dcera

Foto Bohumil Jakoubě
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■ Ohlédnutí
O novinku byl nevídaný zájem
V zářijovém čísle Jabloneckého
měsíčníku byla zmínka o takzva-
ných Jabloneckých perličkách. Sa-
motný název naprosto vystihuje
záměr tohoto programu, poznávat
Jablonec a okolí a všímat si drob-
ností a zajímavostí, tedy perliček,
což také symbolizuje odkaz na
skleněné perle, které jsou pro
město a sever Čech typické. 

Jablonecké perličky se staly ni-
koli náhradou, ale doplňkem vel-
mi oblíbeného a vyhledávaného
Jabloneckého škrpálu, který musel
být i letos z jasných důvodů odlo-
žen. Perličky v samotném základu
nabízely spíše procházky kolem
dvou tří kilometrů, bonusem pak
byly výlety. V obou případech však
bylo připravené povídání o zají-
mavostech a krásách budov, veřej-
ného prostranství, o historii města
i slavných rodácích a architektech.
V září vedly Perličky kolem býva-
lého novoveského koupaliště i po
mšenských ulicích a zákoutích.
V Jizerkách se výletníci zastavili
u Památníku expedice Peru 1970,
u bývalé hutě, u poutních křížků
i na Královce. Výlet s cílem na
Prezidentské chatě zároveň ukon-
čil letošní sérii těchto oblíbených
Jabloneckých perliček. 

Pro členy a členky jednotlivých
klubů seniorů, které fungují pod
hlavičkou Centra sociálních slu-
žeb, bylo připravené letní cestova-
telské překvapení, konkrétně auto-
busový výlet do Černous. Někteří
klubisté prostředí zámeckého dvo-
ra znají, jejich kroky tak okamžitě
vedly do stájí. Po společném opé-
kání vuřtů se pak všichni usadili
do stínu hlediště a užívali si kon-
cert písničkářky Kayi, civilním
jménem Karly Salabové. Jablonec-
kou partu do Černous doprovodil
náměstek primátora David Mánek. 

■ 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. 

Přátelství napříč krajem
Před koronavirovou krizí se v pro-
gramu Centra sociálních služeb
Jablonec nad Nisou (CSS) pravi-
delně objevovaly sportovní a pohy-
bové aktivity, respektive turnaje
seniorů z několika měst. Letitá
spolupráce mezi Jabloncem nad
Nisou, Libercem a Frýdlantem byla
rozšířená i o Českou Lípu. Posled-
ní velké společné setkání proběhlo
loni v lednu na takzvané Frýdlant-
ské šipce. CSS po uvolnění opatření
připravilo ve spolupráci se statu-

tárním městem a místním Soko-
lem turnaj ve hře mölkky. S ohle-
dem na dozvuk léta, další aktivity
a některá omezení, přijali pozvání
senioři z České Lípy. V Tyršových
sadech se potkalo téměř 50 hráčů.
Vedle samotné hry, která vyžaduje
přesnost hodu na cíl a taktiku ve
sbírání bodů, šlo hlavně o přátel-
ské setkání. Pokud situace bude
příznivá, tak o další společné zá-
žitky nejen na poli sportovním, ne-
bude nouze ani letos na podzim,
ani v roce 2022. 

Senioři ČR Jablonec nad Nisou
Naši členové o prázdninách a v zá-
ří nezaháleli. Ti, kteří měli volno,

chodili na naše výlety. Letos jsme
se byli podívat v Kokoníně, kde je
od roku 1902 lesopark, v současné
době je neudržovaný a město Jab-
lonec už deset let slibuje, že ho
upraví. Druhý výlet byl na Urba-
novu křížovou cestu ve Střední
Smržovce, je to trochu pro nás se-
niory do kopce, ale většina to
zvládla. Už po několikáté jsme se
šli podívat na sešlost flašinetářů do
Liberce. Naše předsedkyně se zau-
čovala ve hře na flašinet. Jako po-
slední na zakončení prázdnin byla
naše návštěva Chrastavy, kde jsme
si prohlédli makety hradů a zám-
ků ve Führichově domě, pak jsme
byli na pozvání v domě sv. Vavřin-

ce, kde jsme si opékali buřtíky
a povídali si s klientkami tohoto
domova seniorů. Poděkování patří
paní Smolové, která nás kostelem
sv. Vavřince provedla. (lc)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Říjnové 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
14. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Kafíčková společnost s trénováním
paměti – malý sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256
6. 10. /středa/ 14.00 hodin 
Přednáška S. Křížové Jak řešit
reklamace, online nákupy 
a nástrahy, občerstvení zajištěno
– velký sál CSS.

13. 10. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci a poslechu 
– velký sál CSS. 

20. 10. /středa/ 14.00 hodin
Promítání fotek a povídání
o letních vycházkách, program 
na listopad, měření KT 
– velký sál CSS.

27. 10. /středa/ 8.00 hodin
Zájezd ke kapličkám v Ostré 
a do Úštěka. 
Pouze pro přihlášené, 
odjezd z Horního nám.

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
21. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Přednáška paní Abrahamové
Léčivá síla rostlin, 
zveme i ostatní veřejnost 
– malý sál CSS.
Akce proběhne jen v souladu 
s protipandemickými opatřeními.

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
je přeložený na srpen 2022.

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
10.–17. 10. Františkovy Lázně

Každou středu od 10.00 hodin
klubové dopoledne, pouze pro
členy – cvičebna CSS.

21. 10. /čtvrtek/ 9.30 hodin
Herní dopoledne (deskové hry,
hra Dobble) – pro členy 
i nečleny – cvičebna CSS.

Jablonecké perličky, foto CSS

Výlet do Černous, foto CSS

Senioři ČR Jablonec nad Nisou, foto Senioři ČR Jablonec nad Nisou
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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. října 1921, 269, 4, 6, 11, 12, V
Jablonec. Z historie pohostinství. První biliá-
rové stoly v našem městě pro své hosty pořídil
Karl Feix pro svůj šenk v čísle 18 (později hotel
Koruna) v době osvobozeneckých válek proti
Napoleonovi. Feix zemřel roku 1834 a dědicové
se o prodloužení licence neucházeli. Poté požá-
dal pražské gubernium o povolení provozovat
bililár Josef Priebsch, majitel Zlatého lva. Ve své
žádosti zdůraznil zdravotní hledisko – zdejší
obyvatelé mají většinou sedavá zaměstnání.
Dále píše, že se v jeho lokálu scházejí hosté
z nejvybranějších obchodních kruhů, kteří
v žádném případě nehrají o zisk z výhry.

Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes večer
proběhne premiéra operety Poslední valčík Os-
kara Strausse. 5. října se hraje Pucciniho Tosca.
Opět vyzýváme návštěvníky, aby chodili do divad-
la včas – opoždění návštěvníci nebudou vpuštěni.

Inzerát. Veřejné poděkování patří MuDr. Emilu
Fritschovi za pomoc mé ženě při komplikova-
ném porodu, rovněž paní porodní asistentce
Marii Tomsové za pozornou a obětavou péči.
Karl Hilger s chotí, Jablonec.

Kino Fortuna uvádí od 1. do. 4. října senzační
kriminální drama Vášeň aneb dobrodružství
Káti Nastěnky. V hlavních rolích Olaf Storm
a Magie Barnay. V pondělí se koná benefiční
představení – výtěžek půjde na podporu hlado-
vějícím obyvatelům Ruska.

2. října 1921, 270, strana 1, 2, R
Praha. Nová korunová mince. Profesor UM-
PRUM Otakar Španiel pracuje na realizaci již
přijatého návrhu československé koruny. Bude
o něco větší, než bývalá rakouská. Na jedné
straně bude český lev a nápis Československá
republika, na druhé žena se snopem obilí.

Sport. Trutnov. Smrt na fotbalovém hřišti. Mi-
nulou neděli se měl utkat DSV Trutnov se zá-
ložním mužstvem libereckého Sportklubu.
Ještě dlouho před počátkem zápasu trénovalo
liberecké mužstvo útok na branku. Brankář
Helmut Driesen se však bez viditelné příčiny
náhle sesul k zemi a přivolaný lékař konstato-
val smrt způsobenou srdečním infarktem.

3. října 1921, 271, strana 5, V
Podzimní móda. Pestré letní barvy vystřídala klid-
ná hněď, která se kombinuje s šedou. Vysloveným
hitem je však černá, tmavomodrá, fialová a bordó.

5. října 1921, 273, strana 2, R
Praha. Konec stávky pekařů. Pekaři si vymoh-
li k základnímu týdennímu platu desetiprocent-
ní přídavek. Ministerstvo výživy proto nezaved-
lo plánované snížení ceny bílého pečiva. Práce
v pekárnách je opět v plném proudu.

8. října 1921, 269,strana 12, V
Inzerát. Rýnovice. Hostinec Hvězda v sobotu
8. a v neděli 9. října pořádá varietní večery
se světoznámým kabaretním umělcem Adalber-
tem Duvalem. Uvidíte velkolepé, báječné výko-
ny. Po představení následuje tanec. Čepujeme
mnichovské a kulmbašské pivo! Teplá kuchyně
je zajištěna. Doufáme ve vaši přízeň. Ignác
Jungbauer a pan Duval.

13. října 1921, 281, strana 4, V
Jablonec. Rozpuštění chlebové komise. Včera
se sešli bývalí a současní komisaři v tělocvičně
u příležitosti ukončení své práce. První chle-
benka byla vydána 11. dubna 1915. O práci ko-
mise promluvil pan Robert Dressler. Pan sta-
rosta Fischer sdělil, že byly vydány upomínkové
listy, které znázorňují poslední chlebenku.

22. října 1921, 290, strana 5, V
Mšeno. Zdejší policie zatkla v posledních dnech
tři žebráky – zloděje. Našlo se u nich 1 a 1/2 kg
pakfongového drátu, šedý koberec o rozměrech
170 × 65 cm a šedý krátký kožíšek podložený
kočičinou. Vlastníci nechť se přihlásí o zabave-
né věci!

23. října 1921, 291, strana 1, 2, R
Vídeň. Neue Presse hlásí, že excísař Karel
s chotí Zitou přistáli na letišti v Oedenburgu
a odpoledne dorazili do Budapešti. Karel se
chce s pomocí maďarských monarchistů a ar-
mády ujmout trůnu.
Poznámka CH. P.: Karel I. Habsburský, * 17. 8. 1887,
† 1. 4. 1922, Funchal, Madeira

Jablonec. Dnes bylo otevřeno nové kino – In-
validů – v sále hostince Wustunger Hof (po-
zdější kino Jabloň). Kinosál se podobá hledišti
našeho divadla. V pozadí je 6 lóží, sál má 500
sedadel. Zařízení je účelné a elegantní. Mimo
vchod a východ má sál čtyři červeně osvětlené
nouzové východy. První představení zahájil pan
Franz Mengemann, předseda Spolku válečných
veteránů, vdov a sirotků.

24. října 1921, 292, strana 1, R
Praha. Excísař Karel a Zita zajati. České listy
přijaly tuto zprávu s uspokojením. Karel se má
zříci maďarského trůnu. Jeho přítomnost v Ma-
ďarsku by znamenala stálou nejistotu. Maďaři
by nám měli navíc nahradit výdaje spojené
s mobilizací.

25. října 1921, 293, strana 4, V
Kino Invalidů hraje na žádost publika až do
soboty film s herečkou Miou May Utrpení Inge
Kraftové.

27. října 1921, 295, strana 1, 2, 3, V, R
Jablonec. Protiválečná demonstrace. Částeč-
ná mobilizace a hrozba války (kvůli monar-
chistickému puči excísaře Karla v Maďarsku)
byla důvodem včerejší spontánní demonstrace.
Po šesté hodině večer se před tramvajovou če-
kárnou na Tržním náměstí srocovali hlavně mu-
ži. Okolo sedmé zazněly první výkřiky a zpěv
vlasteneckých písní, které podnítily asi tisíci-
hlavý dav k pochodu Hlavní ulicí. Demonstranti
se pak shromáždili u kašny a vystupovali s krát-
kými projevy. Incidenty nebyly zaznamenány.

Jablonec. Češi budou slavit výročí založení
republiky kvůli událostem v Maďarsku asi ješ-
tě slavnostněji. My se stejně jako vloni oslav ne-
zúčastníme. City se nedají nadiktovat.

28. října 1921, 296, strana 1, V
Praha. Na Slovensku a na Podkarpatské Rusi
bylo vyhlášeno stanné právo.

29. října 1921, 297, strana 1, 2, R
Praha. TGM o situaci. Očekávám od naší ar-
mády přísnou disciplinu. Vojenská správa se vy-
hne všemu, co by poškodilo normální chod ci-
vilních úřadů. Vojsko se bude chovat k civilistům
vzorně. Nechceme válku, ale umíme se bránit. 

Jablonec. Shromažďování a průvody na ve-
řejných místech se přísně zakazují! Zákaz
provozu hostinců a restaurací po 10. hodině ve-
černí!

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. října. 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 ze zářijového kvízu: Archi-
tekt Robert Hemmrich navrhoval v Jablonci nad

Nisou stavby pro různé účely, mezi které také
patřily exportní domy. Stavbu bývalého export-
ního domu najdete v Jiráskově ulici a vyznačuje
se kombinací doznívající secese a barokizující
moderny. Počátkem 20. století zde byl exportní
dům Thiele & Rhode. Výhercem zářijového kví-
zu se stal pan Jiří Kerhart.

Otázka na říjen 
Městský dům č. p. 407 v Jablonci nad Nisou na-
vrhl architekt Robert Hemmrich v roce 1908 ve
stylu geometrické secese. Kromě obchodů a bytů
zde byla i hojně navštěvovaná kavárna Café Habs-
burg, která měla v průběhu dalších let různá po-
jmenování. Od 60. let 20. století dostala nový ná-
zev, pod kterým si ji pamatuje většina z nás.
a) kavárna Jizera
b) kavárna Vltava
c) kavárna Nisa

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

Foto Graphis

Nové kino Invalidů bylo otevřeno 23. 10. 1921
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■ Jablonecké maličkosti LXII.

Dlouhá léta jsem obcházel žulový prameník
na břehu Novoveského koupaliště; až jsem
začal prohlížet staré vlastivědy a noviny,
jestli se o tomto místě něco dozvím…

Předně si přiznejme, že koupaliště ve tvaru os-
mičky vlastně nemá úplně správný název, byť se
mu takto říkalo už dávno před válkou. Přesněji
by se měla tato vodní plocha nacházející se pře-
ci na území města Jablonec nad Nisou nazývat
Koupaliště v Novoveské ulici. Ale to je jen tako-
vá názvoslovná hra, pro náš příběh vskutku ne-
důležitá.

Vznik koupaliště je spojen se sdružením
Gablonzer Eislaufverein čili s Jabloneckým
bruslařským spolkem; ten byl ve městě založen
v říjnu 1885. Tehdejší doba ještě tolik nepřála
lyžování, ale naopak bruslení bylo oblíbenou
zábavou obyvatel města bez rozdílu. Na brus-
lích se vesele bavili obyčejní Jablonečané
i místní honorace. A zejména ti movitější si
museli hned založit svůj klub, aby v něm zača-
li plánovat zřízení veřejného kluziště. Zprvu jej
měli v pronajatém prostoru současného Tyr-
šova parku, v roce 1890 se ale složili a od Anto-
na Zasche zakoupili 3 200 čtverečních metrů
pozemku na Ovocném trhu, tedy v prostoru
dnešního autobusového nádraží. Zde zřídili ne-
jen plochu pro bruslení, ale také svoji spolko-
vou budovu; zajímavostí přitom je, že vše bylo
tehdy pokrokově osvětleno zdejšími elektrický-
mi podniky novinkou v podobě obloukových
lamp. Jenže plocha v samém středu města ne-
byla příliš vyhovující, nebyla dostatečně velká
a voda pro tvoření ledu byla čerpána z ne úplně
čisté Nisy. Proto se jablonečtí bruslařští nadšen-
ci rozhodli najít vhodnější pozemek v pěkněj-
ším a jaksi více přírodním prostředí. A tak už
roku 1902 padlo rozhodnutí zakoupit rozsáhlé
pozemky při cestě na Novou Ves. Šlo o nivu,
kterou protékal jednak Novoveský potok (ně-
kdy také nazývaný Novoveská Nisa a na starých

mapách z poloviny 19. století označovaný také
jako Rauschendes Wasser neboli Šumící voda)
a také drobný potůček pramenící v bažinách
pod lesy Černé studnice a někdy označovaný
jako Katzeflössel čili Kočičí potok. Tento název
souvisel s lidovým pojmenováním údolí, které-

mu se lidově říkávalo Katzenloch či Katzeloch,
česky Kočičí díra; prý podle divokých koček,
které se zde kdysi vyskytovaly. Na počátku 20.
století se ovšem pro údolíčko s potokem už
používal romantický název Rosenthal čili Rů-
žové údolí. 

Zde spolek tedy pořídil 12 tisíc čtverečních
metrů pozemků, na nichž začala po prvním
slavnostním výkopu 27. června 1903 budovat
jablonecká stavební firma Florian Corazza roz-
sáhlé koupaliště ve tvaru osmičky, s ostrůvkem
navršeným uprostřed. Přes značný rozsah pra-
cí bylo dokončeno již 16. října tohoto roku. 

Ale bruslaři měli podstatně větší ambice než
jen zřídit nové kluziště sloužící i krasobruslení
a později také hokeji; roku 1947 se zde dokon-
ce uskutečnilo slavné utkání s Kanadou. Spolek
zde vlastně postavil moderní víceúčelovou vod-
ní plochu, která sloužila jako koupaliště, pro-
stor pro lodičky, dráha pro plavecké závody;
v okolí byly zřízeny prostory pro tehdy oblíbe-
né sluneční lázně a sportování, na břehu stála
i bouda s občerstvením a také spolkový dům
s restaurací a sálem, sloužícím nejen k ohřívání
promrzlých bruslařů, ale také k pořádání popu-
lárních bálů a veselic. Celý areál byl taktéž
osvětlen lampami nataženými na lanech nad
vodou a mohl tak být využíván i pro večerní
a noční sportování a zábavu. 

V roce 1925 byla provedena obnova celého areá-
lu; došlo k úpravě břehů a vylepšení zázemí
koupaliště. A právě toho roku sem bylo umístě-
no ono pítko či prameník vytesaný ze žuly ve
stylu art deco. Je na něm symbol pramene, kte-
rý také připomíná svatojakubskou mušli; pod
ním je vročení 1925 a nápis DEN GRÜNDERN
ZUR EHRE čili NA POČEST ZAKLADATELŮ.
Dodnes zde tak, po poslední velké rekonstrukci
koupaliště očistěný, prameník připomíná dáv-
no mrtvé, kdysi však nadšené jablonecké brus-
laře, kteří stáli u vzniku oblíbené vodní plochy
ve tvaru osmičky. Marek Řeháček

Prameník u Novoveského koupaliště

Kresba Petr Ferdyš Polda

Pamětní desky jsou často zřizovány význam-
ným rodákům a dalším osobnostem, zejmé-
na těm, které se zasloužily o rozvoj města či
regionu a jejich prezentaci v různých oblas-
tech lidské činnosti. V roce 1999 byla v Jab-
lonci nad Nisou odhalena pamětní deska ar-
chitekta Josefa Zascheho. Vznikla péčí Spolku
přátel města a Leuteltovy společnosti a byla
umístěna na jižní straně římskokatolického
kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po více
než dvaceti letech, 10. září letošního roku, se
této symbolické pocty dostalo také architek-
tu Robertu Hemmrichovi. 

Zřízení pamětní desky tentokrát iniciovala
Městská galerie MY, její vytvoření podpořilo sta-
tutární město Jablonec nad Nisou. Umístěna je
na domě v Podhorské ulici 47, který dnes slouží
potřebám základní umělecké školy. Původně se
jednalo o úřední budovu okresní samosprávy.
Tu Robert Hemmrich vyprojektoval v polovině
20. let minulého století. Stavba byla navržena
ve stylu dobového novoklasicismu a patří mezi
autorovy pozdní realizace. 

Umístění desky můžeme považovat za sym-
bolické hned z několika důvodů.

Podhorská ulice byla na začátku 20. století, kdy
mladí architekti Zasche a Hemmrich začínali
svoje profesní dráhy, lemována honosnými sídly
významných jabloneckých podnikatelů. Právě dí-
ky jejich vynalézavosti a píli zažíval Jablonec té

doby velký hospodářský rozvoj doprovázený ne-
bývalou stavební aktivitou. Zajímavých zakázek,
bez kterých by se talent mladých architektů ne-
rozvinul tak rychle a do takové míry, jak se tomu
stalo, se nabízelo nebývale mnoho. 

Několik desítek metrů od nově zřízené pa-
mětní desky se nachází původní sídlo jednoho
z významných jabloneckých podnikatelů Josefa
Scheiblera, výrobce bižuterních polotovarů a li-
sovaného kovového zboží. Ten zásadním způ-
sobem oba mladé architekty podpořil na začát-
ku jejich kariéry. V roce 1901 svěřil Robertu
Hemmrichovi návrh nové fasády svého domu
v Podhorské ulici 37. Již o rok dříve se zasloužil
jako vlivný donátor starokatolické církve o při-
dělení projektu starokatolického kostela Josefu

Zaschemu. Byly to podle všeho jejich první sa-
mostatné realizace. Oba mladí architekti získali
od Scheiblera ještě další zakázky – Hemmrich
projektoval skupinu vil v dnešní Husově ulici,
Zasche rodinnou hrobku na hlavním jablonec-
kém hřbitově. 

V těsném sousedství nové pamětní desky
v Podhorské ulici stojí dům, ve kterém bydlel
osvícený jablonecký starosta Karl R. Fischer.
On i jeho předchůdce Adolf H. Posselt se v čele
městských reprezentací podíleli na stavebním
rozvoji Jablonce. Snaha o zvýšení prestiže měs-
ta je vedla ke stavbě velkých veřejných budov,
které představovaly pro architekty ty nejhod-
notnější zakázky. Starosta Fischer byl vrstevní-
kem Zascheho a Hemmricha a je dalším vý-
znamným jabloneckým jubilantem, od jehož
narození letos uplynulo 150 let. 

Zřizování pamětních desek by nemělo být samo-
účelné; pokud možno by měly nést nějaké nad-
časové a všeobecně prospěšné poselství. Umístění
pamětní desky Roberta Hemmricha symbolic-
ky připomíná, že prosperita města je založena
na práci úspěšných podnikatelů, vzdělané a ro-
zumově vyspělé reprezentaci města a tvůrčích
schopnostech talentovaných jednotlivců. 

Péče o kulturní tradice by měla být samozřej-
mým základem současného rozvoje města. Bez
poučení z dob, kdy Jablonec zažíval svůj nejzá-
řivější rozvoj, se jen těžko dočkáme nové pros-
perity. (JS / MGMY)

Pamětní deska Roberta Hemmricha

Foto Josef Hubený
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■ Obrazem: Jablonecká sportovní neděle

V neděli 5. září se v okolí jablonecké přehrady, na parkovišti před městskou halou
a v okolí plaveckého bazénu konal 6. ročník Jablonecké neděle. „Šlo o náborovou pre-
zentaci sportovních oddílů, které působí ve městě. Místa kolem haly, bazénu a přehrady se proměnila v jedno
velké sportoviště, na němž sportovní kluby, oddíly a volnočasové kroužky představily svoji činnost,“ vysvětlil
Martin Bauer ze společnosti Sundisk, s. r. o., která organizaci Jablonecké neděle zajišťuje. Foto Zuzana
Bauerová

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

Jablonečtí sokolové nelení a kromě sportov-
ních aktivit pro své členy, chystají obohatit
sportovní i kulturní dění ve městě. 

Jako první je plánována akce na pátek 8. října,
kterou je Památný den sokolstva. Ten je v rám-
ci uctění památky sokolů, kteří byli zatčeni
v noci na 8. října 1941. Mnozí z nich zemřeli
v koncentračních táborech. Důvodem byla od-
bojová činnost řadových členů i činovníků
Obce sokolské. Nejvýznamnějším skutkem so-
kolského odboje se stala spolupráce při atentá-
tu na R. Heydricha.

Program začne v 17 hodin. Jeho součástí bu-
de divadelní procházka historií jabloneckého
Sokola. „V rámci akce projdou návštěvníci so-
kolskou historií formou divadelní procházky,
která vznikla ve spolupráci jablonecké jednoty
Sokol a nově vznikajícího kulturního prostoru
Nazdar,“ říká Jitka Skalická. Během 50 minut je

skupina 30 herců a nadšenců vtáhne do nejzá-
sadnějších momentů českých dějin, které se
otiskly i do fungování jablonecké jednoty.

Mezi 17. a 19. hodinou budou diváci vpouště-
ni do děje po 15členných oddílech v intervalu
15 minut. Rezervace není nutná. Pro čekající
bude připraven workshop výroby světelných lo-
diček, nebo si mohou posedět v rakousko-uher-

ské kavárně. Cena divadelní procházky je
150 Kč/os. Kapacita představení je omezená.
Kromě večerního hraní proběhne také dopoled-
ní představení pro školy. 

Společné setkání vyvrcholí Večerem sokol-
ských světel – v 19.30 hodin se zapálenými svíč-
kami za všechny sokolské oběti v boji za svobodu.

Sokolský běh republiky
Tradiční oslava státního svátku pohybem nava-
zuje na rozestavný běh sokolů a sokolek v roce
1919 při 1. výročí vzniku Československa. Běh
odstartuje po celé republice ve 14,30 hodin.
V Jablonci bychom rádi běžcům nabídli 5 km
trasu centrem města z Tyršova parku až k pře-
hradě a zpět.

Děti a neběžci se budou moci zúčastnit sym-
bolické trasy 1 km pro republiku. Doprovod-
ným programem bude sportování v parku (při
nepřízni počasí v sokolovně). (end)

Památný den sokolstva se koná 8. října

Našlapaný říjnový program, který plní z pře-
vážné většiny česká hudební scéna, odstar-
tuje v Klubu Na Rampě Luboš Pospíšil s ka-
pelou 5P (1. 10.), jejíž sladěné pětihlasy jsou
unikátem semknutým kolem nezaměnitelné-
ho Pospíšilova tenoru.

Týden nato uvítáme špičku české alternativní
scény, kapelu Zrní (8. 10.), která se nechává in-
spirovat přírodou, krajinou, lidovou hudbou,
ale také elektronickou dobou. Z podobné alter-
nativní škatulky je dnes již kultovní kapela
Hm… (15. 10.), která ráda zhudebňuje texty
básníků do formálně ztřeštěných, klasicky ta-
nečních, ale přitom křehkých písní. Hm... vyni-

kají také improvizovaným mluveným slovem.
S novou deskou se pochlubí divoká Gaia Me-
siah (22. 10.), pohybující se dost šikovně na po-
mezí melodického metalu a hardcoru. Vrcho-
lem říjnového programu na Rampě, kde byste
určitě neměli chybět, bude rocková legenda
Michal Prokop&Framus Five (23. 10.). Představí
dlouho očekávané nové album Mohlo by to bejt
nebe a dojde samozřejmě i na staré fláky.
Konec měsíce zpříjemní svým charismatickým
hlasem zpěvák kapely Vanua2 (29. 10.), která
vznikla na základech legendárního Blue
Effectu. Jediným hrdým zástupcem zahraniční
hudební scény jsou, mnohým již dobře známí,
holandští Leif de Leeuw band (13. 10.) v čele

s nejlepším blues-rockovým kytaristou Bene-
luxu.

Nejen hudbou je živa Rampa, nabízíme i za-
jímavé besedy a cestovatelské přednášky. V říj-
nu to bude Lost Czech Man – Hedvábná stezka
o cestě pěšky a stopem z Evropy do Číny (6. 10.)
či beseda s horolezcem a skialpinistou, hor-
ským vůdcem Zdeňkem Háčkem Hákem
(7. 10.).

Workshopy afrického bubnování opět rozjíž-
dí Tomáš Kerle (14. 10.), prostor dostanou zá-
jemci o dění ve vesmíru v rámci astrosetkání
(18. 10.). Objeví se tu i oblíbená Stand up co-
medy show Na stojáka (21. 10.) či oldies party
na začátku a konci měsíce. (rp, mb)

Foto archiv spolek Nazdar

■ Klub Na Rampě opět nabídne spoustu zábavy
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Zprávičky ze Mšeňáčku
Rok uplynul jako voda. Přinášíme vám zprávič-
ky o dění v naší školce Mšeňáček a o projektu
Malý zahradník, který probíhá již 5. rokem.
Letošní rok byl znovu dotčen coronavirovými
opatřeními. Toho jsme se nezalekli a i s dětmi
rodičů pracujících v IZS, které běžně nenavště-
vují naši školku, jsme zaseli ředkvičky, mrkev
a salát polníček na našem vyvýšeném záhoně.
Ve vnitřních prostorách MŠ jsme s dětmi sledo-
vali růst fazolí za různých podmínek (bez do-
statku světla, bez vody, s optimálními podmín-
kami). Děti si zasely velikonoční osení a před
velikonočními svátky si ho odnesly domů. 

Jarní práce na zahradě MŠ proběhly v podo-
bě brigády, která nebyla hromadná, jak jsme
zvyklí, ale individuální, jak kdo mohl. Po znovu
otevření školky jsme s dětmi vyseli bylinky –
majoránku, bazalku, petrželku a mateřídoušku.
Děti se nezalekly práce se zeminou, porovnáva-
ly semena jednotlivých bylinek, zasely je a ná-
ležitě se o ně staraly. Sledovaly, která semena
vyklíčí dříve a která později, získaly citlivost
pro samotné zalévání. Na konci školního roku
si bylinky odnesly domů, kde o ně pečují. Vy-
užívají je k přípravě jídla a přípravě čaje.

Použitou hlínu i semena jsme dostali v rámci
projektu. I na zahradě probíhaly pěstební čin-
nosti. Zasadili jsme hlízy okrasných jiřin, cibu-
li a sledovali růst česneku, který byl zasazen na
podzim. Sklízeli jsme jahody, rybíz a borůvky.
Ke Dni matek jsme pro maminky připravili „se-
menné bomby“. Připravené z hlíny, kompostu
a jílu. Přidali jsme různá semena, vše smíchali,
uplácali koule a nechali usušit. Nakonec děti se-
menné bomby pro maminky dárkově zabalily.
Za pomoci projektu Státního fondu životního

prostředí vyhlášeného Ministerstvem životního
prostředí a statutárním městem Jablonec nad
Nisou probíhá 1. etapa přeměny zahrady na za-
hradu přírodního rázu. Na její podobě se podí-
lely i děti svými nápady. V rámci tohoto projek-
tu na podzim s rodiči a dětmi vysázíme nové
keře a stromy. Iveta Kořenská

Děti se učí pomáhat druhým
Pomáhající a charitativní akce se snaží každo-
ročně pořádat žáci se svými učiteli na Základní
škole Pivovarská. Jednou z takových akcí je na-
příklad tradiční charitativní bazárek hraček
a dětského oblečení, kde nákupem za symbo-
lické ceny udělají děti radost nejen sobě, ale
i druhým. Tentokrát se žáci rozhodli věnovat
výtěžek útulku Dášenka. V minulosti už škola
podpořila například jabloneckou nemocnici,
dětský domov či organizaci UNICEF. Letos na
konci školního roku například žáci a jejich ro-
diče věnovali namísto květin učitelům peníze
pro tornádem postižené obce na Hodonínsku.
Celková vybraná částka činila 55 516 Kč a ZŠ
Pivovarská ji zaslala přímo na účet ZŠ Hrušky,
která byla tornádem silně poškozena.

Alena Bělíková

Došlo do redakce

Ve spolupráci města Jablonec nad Nisou a jab-
lonecké Diakonie byly i letos v rámci Světo-
vého dne proti násilí na seniorech už po osmé
udělovány ceny Jablonecká pečovatelka.
Před třemi lety však přišel náměstek primá-
tora David Mánek s myšlenkou zorganizo-
vat pro všechny jablonecké pečovatelky
a pracovnice v sociálních službách společné
setkání v zajímavém, atraktivním prostředí.
Zrodila se tak tradice společných podzim-
ních výletů zasazených do programu Týdne
sociálních služeb. 

Pokračování této tradice je každoroční odmě-
nou pro pečovatelky a pracovnice v sociálních
službách, k čemuž David Mánek říká: „Myslím,
že je správné osobně poděkovat nejen těm oce-
něným, ale všem pracovnicím v sociálních
službách za jejich celoroční práci, zejména pak
za dobu jejich nasazení v době nejtěžších bojů
s covidem.“

Letos se tedy rozjel autobus s cca čtyřiceti-
člennou skupinou pečovatelek a doprovodem
do zážitkové sklárny Pačinek Glass založené

Jiřím Pačinkem, jedním z našich nejvěhlasněj-
ších současných uměleckých sklářů. Za jeho
asistence si všichni měli možnost vyfouknout
a odnést svůj vlastní skleněný artefakt. Dech-
beroucím zážitkem pak byla návštěva Křišťá-
lového chrámu – Kostela Povýšení svatého Kří-
že v Kunraticích u Cvikova. Od roku 2020 jsou
zde totiž umístěny křišťálové artefakty z dílny
zmiňovaného Jiřího Pačinka, Blanky Matragi
nebo Bořka Šípka. Podobně zajímavě je konci-
pována i místní zahrada, která je doplněna
krásnými sklářskými výrobky. 

Ke společnému obědu v pivovaru Cvikov, vy-
hlášeném svojí znamenitou kuchyní, se všemi
usedla a pobesedovala také jablonecká zastupi-
telka Jana Pastuchová. O té je známo, že je pů-
vodním povoláním zdravotnice, takže stejně ja-
ko v minulosti se beseda přirozeně nesla na
společné vlně.

„Jak známo, nebylo to naše první výroční set-
kání s jabloneckými pečovatelkami. Podobnou
formou jsme jim připravili poděkování už v ro-
ce 2019, kdy jsme pro oceněné dámy zorgani-
zovali výlet do Prahy s návštěvou Poslanecké

sněmovny a prohlídkou Werichovy vily na Kam-
pě. Rok 2020 nám z důvodu covidových opatře-
ní nedovolil víc, než obdarovat je vitamínovými
balíčky, a jsem rád, že letos jsme se mohli opět
vrátit k důstojnému formátu setkání a poděko-
vání. Naše paní pečovatelky si to bezpochyby
zaslouží,“ uzavírá David Mánek. (vrk)

Pečovatelky jely do sklárny Pačinek Glass

Osadní výbor Centrum
Po roce se děti z centra opět sešly na Dětském
odpoledni k zahájení školního roku. Opět v re-
žii Osadního výboru Centrum. Počasí se vydařilo
luxusně a do Nové Pasířské dorazilo na 400 dě-
tí v doprovodu rodičů. V mnohém byla událost
podobná loňskému ročníku. Tradiční Meziná-
rodní den dětí byl opět poznamenán protiepide-
mickými omezeními, a tak ta správná příleži-
tost se sejít nastala až na sklonku léta. Začíná
se jevit, že z toho vznikne nejspíš nová tradice. 

Děti mohly v parku navštívit celkem 13 sta-
novišť. Část stanovišť zároveň působila jako
prezentace organizací a spolků věnujícím se
mimoškolním aktivitám. Druhá část zas byla
ryze praktická. První pomoc, hasiči nebo po-
znávání dopravních značek. Osvědčila se spo-
lupráce s Českým červeným křížem, Sokolem,
dobrovolnými hasiči z Maršovic, Vikýřem, Bub-

linou, Foxíkem a pak především s preventisty
městské policie Tomášem Svačinou a Milosla-
vem Lejskem. Novinkou bylo stanoviště Jablo-
necké dopravní, a. s., kde ředitel Luboš Wejnar
zasvěcoval děti do tajů jízdních řádů a značek.
Ale ukázalo se, že to mělo dopad hlavně na do-

provod dětí. Maminky najednou zjistily, jak po-
hodlně a kam se dá busy MHD po městě a okolí
cestovat. S dětmi za zábavou nebo do kroužků.
I s kočárkem. Jako dobrý koncept se jeví věno-
vat poslední stanoviště dospělákům. Na zeď
nářků mohli napsat vše, bez cenzury, co je
v centru města těší, trápí nebo by se mohlo
zlepšit. Tématem letoška je jasně doprava. Uza-
vírky, objížďky a zácpy. A jejich změny co chví-
li. Jak v nějaké hře „Kudy kam“. Potěšitelné je,
že oproti loňsku mírně ubylo stesků na problé-
my sousedského soužití. I když stížnosti na ex-
presivní chování určitých skupinek se opakují.
Pozitivní ohlas mají motýlí záhony. Pejskařům
ale stále chybí výběh psů. S podněty bude osad-
ní výbor v následujících měsících pracovat.
Snad již budou činnosti osadního výboru příští
měsíce více přát. Děkujeme všem za podporu
a pomoc. (lp, pm)

■ Osadní výbory

Foto Radka Baloghová

Foto archiv MŠ Mšeňáček

Foto archiv OV Centrum
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Česká pobočka německé společnosti Knorr-Bremse vyrábí v našem re-
gionu už více než dvacet let brzdy a brzdové systémy pro velká užit-
ková vozidla.

Původně malá továrna sídlící v Hejnicích se postupem času stala jedním z největ-
ších a nejstabilnějších zaměstnavatelů v kraji. Se svými výrobními halami v prů-
myslové zóně Liberec Sever dává v současnosti práci více než šesti stovkám lidí.

Hlavními zákazníky Knorr-Bremse jsou společnosti vyrábějící kamiony, autobu-
sy, ale i ostatní stavební, vojenská a jiná užitková vozidla. Knorr-Bremse je spo-
lečnost s mnohaletou historií, zakládající si na silném know-how v oblasti brzdo-
vých systémů, a v posledních letech také novým portfoliem výrobků směřujících
k autonomnímu řízení dle současných nejnovějších trendů.

Inovativní přístup vedení společnosti se odráží i v řízení lidských zdrojů a pří-
stupu k zaměstnancům. V Knorr-Bremse se snaží vytvořit pracovní prostředí, které
dává zaměstnancům prostor k seberozvoji na všech úrovních. Hlavní důraz je kla-
den na konstruktivní zpětnou vazbu směrem od mistrů k řadovým zaměstnancům.

Mimo klasické tréninkové a rozvojové programy se management společnosti roz-
hodl podpořit rozvojový přístup i formou nového odměňovacího systému. Společ-
nost se rozhodla méně zaměřovat na tvrdá výrobní data v rámci variabilní složky
mzdy, a více pracovat s motivací zaměstnanců, s jejich ochotou být firmě opravdu
nápomocen a oceňovat jejich angažovanost. Je kladen velký důraz na vyšší odměnu
zaměstnancům s aktivním přístupem v práci, snahou neustále zlepšovat nejen své
kompetence a dovednosti, které vedou k vyšší flexibilitě zaměstnanců a jejich lep-
šímu uplatnění v prostředí narůstající automatizace, ale také zapojení do neustá-
lého zlepšování výrobního procesu, kterého jsou součástí.

Společnosti se v posledních letech daří a navzdory globální pandemii, která tvrdě
zasáhla velkou část pracovního trhu, se v Knorr-Bremse nepropouštělo, naopak.
Liberecký výrobce stále hledá posily do výroby. Noví pracovníci se kromě aktivní
účasti na výši svého platu mohou těšit i na celou řadu zaměstnaneckých benefi-
tů. Rádi ve svých řadách přivítají posily na specializovaných pozicích i lidi bez
předchozích zkušeností. Důležitá je hlavně chuť k práci, vše ostatní se dá v Knorr-
Bremse naučit.

KNORR-BREMSE 
pečuje o rozvoj svých zaměstnanců
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ vch. do bytu sleva

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

Okno 140*130 dvoukfiídlé tfie‰eÀ 
zánovní jen 2 350 Kã 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 
Palubkové dvefie od 2 850 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií 
sleva 50 % od 600 Kã 

V˘prodej obloÏek nov˘ch 500 Kã–1 300 Kã 
BAZAR dvefií, zárubní, v˘fiez zárubní

RELAX POD ST¤ECHOU 
JÓGA PILÁTES

Posezení pro radost
novû ST, âT 15–19 sledujte FCB
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, diagnostika ¤J, ú-
drÏba (olej, filtry, svíãky, brzd. kapalina)

pneuservis, nové pneu,
certifikované brzdové centrum ATE
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

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.
Mám certifikaci u âNB – poji‰tûní, 

úvûry, investice, DPS

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM

Tel.: 777 302 666
E-mail: ota@ok-uklid.cz
Web: www.ok-uklid.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
tel. 724 026 747, 603 422 043

www.abcremesla.cz
www.abc-rekonstrukce.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: PVC, malby, madla, zábradlí

tel.: 604 980 398, 
e-mail: info@reinstal.cz, www.reinstal.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

KOUPÍM GARÁÎ V JAKÉMKOLIV STAVU
i nevyklizenou nebo po‰kozenou
za nabídky Vám pfiedem dûkuji

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

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

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

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.

V˘roba nábytku na míru.

TANEâNÍ KURZY – JARO 2022
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

GIGA, spol. s r. o.
Výrobce zdvihací techniky, závod Příšovice

Hledáme vhodné kandidáty na pozici

ELEKTROMECHANIK

Náplň práce:
– výroba elektrických rozvaděčů
– kompletace, montáž a servis elektrického vybavení zdvihací techniky

Požadujeme: 
– osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb., §6, §8

Výhodou:
– základní znalost práce na PC
– základní znalost programování frekvenčních měničů

Co vám můžeme nabídnout:
– práci v klidném, čistém a moderním prostředí
– individuální přizpůsobení pracovní doby v návaznosti na dopravní

možnosti
– dovolenou si plánujete po dohodě s vedoucím dle vlastní potřeby

(nemáme celozávodní dovolenou)
– individuální finanční ohodnocení za odpovídající pracovní nasazení

a zručnost
– možnost vyzkoušet si práci v rámci dohody o provedení práce

Mzda: 28 000–37 000 Kč hrubého / měsíc

Kontakt: GIGA, spol. s r. o., Příšovice 218, 463 46 Příšovice
Ing. Pavel Zachar – 736 646 238, p.zachar@gigasro.cz

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

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

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

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

Televizní dotace!
MontáÏ nového satelitu u Vás zdarma.

Karta s Eurosportem do Va‰eho satelitu 
za super cenu. 

Zprovozníme Vám i televizi pfies internet,
pokud nemÛÏete mít satelit,

tel. 778 880 006 
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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


