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Vánoce nad Nisou
Rok nám vstupuje do své poslední fáze adventu, svát-
ků vánočních a novoročních oslav. Každý máme v této
době svoje zvyky, recepty a rituály, na které se těšíme,
a není síla, která by nám je dokázala vzít. Můžou být
Vánoce na blátě a virus v xté vlně zkoušet, co vydrží-
me, ale užít si vánoční tradice – samozřejmě každý po
svém – znamená pro nás kontinuitu a jistotu, se kterou
přichází nakonec i klid a dobrá nálada. A o kus zdra-
vého optimismu bych se tu chtěl s vámi podělit i já, ne-
jen jako občan David Mánek, ale také jako náměstek
primátora. 

Město je v dobré finanční kondici a tak jsme si moh-
li dovolit posunout věci dopředu v oblastech, na kte-
rých mi přirozeně nejvíc záleží, tj. ve sféře sociální
a zdravotní, ve školství, sportu a kultuře. Řádově stov-
ky tisíc korun šly formou dotací na podporu mnoha
kulturních akcí. Jabloneckým sportovcům jsme dali
malý dárek v podobě navýšení prostředků na jejich
činnost a nastartovali jsme systémovější podporu
úspěšných sportovců z Jablonecka. V sociálních služ-
bách bylo naprosto zásadní, že jsme zavedli jejich více-
leté financování. Poskytovatelům to dá jistotu a dřívější
dostupnost prostředků než v minulosti. Jablonec bude
mít konečně své Středisko výchovné péče a má fungu-
jící K-centrum, jejichž služby tu dlouho chyběly.
Děkuji všem, co se zasloužili o to, že jsme skvěle

zvládli zajistit očkovací centrum v Městské hale. Pro-
očkovali jsme úspěšně i lidi v BZÚ a v době adventní
se zaměříme i na imobilní Jablonečany. V základním
školství se podařilo kvalitně a rychle zajistit distanční
výuku – především vyřešit nedostatek notebooků. Tady
spojili síly město a sponzor Milan Kroupa. Školy dosta-
nou od města i prostředky na projekty, rozvoj a nákup
vybavení. Rozhodli jsme se podporovat i technické
vzdělávání financováním dřevodílny, návštěv iQlandie,
nákupů stavebnic, apod. Ve spolupráci s ČSOB se za-
měříme na rozvoj finanční gramotnosti žáků základ-
ních škol. V mateřinkách finančně podporujeme pro-
gram na rozvoj pohybové gramotnosti dětí. To vše
a mnoho dalšího bylo a je takovým malým dárkem
pod letošní vánoční stromeček.

Malé přání mám i pro období předvánoční. Přál
bych si, aby se podařilo naplnit co nejvíce bodů při-
praveného programu Jabloneckého adventu. Rozsvítit
vánoční strom, naplnit pod ním ležící schránku na do-
pisy pro Ježíška, vaše hrnky naplnit Primátorským
svařákem, užít si společně vánoční slavnosti a trhy
a mnoho dalšího. Ale především bych si přál, abychom
všichni strávili vánoční svátky s rodinami ve zdraví.
Jen ty nám dodají sílu a energii do dalších krásných
dní.

David Mánek, náměstek primátora

Ukázka části malovaného betlému z Jablonce nad Nisou, jehož autorkou je výtvarnice Markéta Škopková. Betlém vydává Městská galerie MY.
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Prostředky od města využijí pro financování nákladů na
účast v projektu. Ty obnáší zakoupení gymnastické sa-
dy pro rozvoj pohybové gramotnosti, metodické mate-
riály a instruktážní videa, účast na celodenním odbor-
ném semináři pro učitele a učitelky MŠ ve školícím
středisku pro Liberecký kraj. Absolvováním semináře
budou učitelky umět se sadou efektivně pracovat tak,
aby dětem zajistily ten nejlepší rozvoj pohybových do-
vedností. 

Město svojí investicí nepřímo podpoří i garanta a or-
ganizátora celého projektu, zájmové sdružení Sporti-
máček. Jeho předseda Pavel Jakubec popisuje vznik
spolupráce s Jabloncem: „V Jablonci začala naše spolu-
práce s MŠ Muchomůrka při projektu Běh nás baví.
Proto byla tato MŠ i naším prvním jabloneckým zájem-
cem o účast v Programu pohybové gramotnosti. Oslovili
jsme následně náměstka primátora pro oblast školství
Davida Mánka a díky pochopení a podpoře města se na-
konec do pilotní fáze projektu zapojily hned tři jablo-
necké MŠ. V rámci celého Libereckého kraje je do pro-
jektu zapojeno sedmnáct MŠ. A v tuto chvíli už zájem
dokonce přerostl hranice Libereckého kraje.“

David Mánek k tomu přidává pohled města i svoji
osobní zkušenost: „Za sebe mohu říci, že pokud se pro-
jekt osvědčí a z mateřinek přijdou pozitivní ohlasy,
jsme připraveni v příštím roce podpořit i ostatní mateř-
ské školy v Jablonci, které budou mít zájem se do pro-
jektu zapojit. Svojí podporou jsme chtěli zároveň jít na-
proti jabloneckým sportovním klubům, od kterých často
slýchám, jak se dnešní online doba neblaze podepisuje
na úrovni pohybové zdatnosti našich dětí. Pohybovou
gramotnost dětí a její rozvoj považuji za velmi důležitý
již u dětí ve věku mateřské školy. Můj malý Patrik je vě-
kem ještě mladší (je mu rok a půl) a spolu jsme měli
možnost si aktivity související s pohybovou gramotnos-
tí, které nyní pilotujeme v mateřských školách, vyzkou-
šet na Jablonecké neděli. Právě tady měl možnost si
s mojí dopomocí vyzkoušet jednotlivé aktivity a překáž-
ky, které přelézal nebo jimi prolézal. Jeho výraz byl vel-

mi výmluvný, neustále se smál a bylo vidět, jak ho to
baví. Sám poznával, že koordinace pohybů není úplně
jednoduchá a nějaký ten pád občas přijít musí. Zároveň
spolu se mnou dostal mnoho zajímavých rad od lektorů,
jak ke které překážce přistoupit, co udělat, aby ji úspěš-
ně zvládl. I to mě přesvědčilo, že jde o správnou cestu,
jak se mohou děti pohybově posunovat kupředu. Cíl je
tedy jednoznačný – pomoci dětem lépe zvládat základní
pohybové dovednosti a koordinaci pohybů, podpořit je-
jich zdravý růst a vývoj už v raném věku v prostředí
mateřských škol.“

(vrk)

Děti se zapomínají hýbat, 
naučíme je to

Město Jablonec podpoří spolu s dalšími městy v Libereckém kraji Program pohybové gramotnosti,
který přináší dětem v mateřských školách nové možnosti rozvoje pohybových dovedností.
V kraji se do projektu pilotně zapojí celkem sedmnáct mateřských škol, z Jablonce to bude
trojice školek – MŠ U Pěti veverek, MŠ Mšeňáček a MŠ Muchomůrka. Do zmíněné trojice školek
takto doputuje téměř 80 tisíc Kč.

■ Sportimáček
a program 
pohybové 
gramotnosti
Formou celorepublikové vzdě-
lávací a pohybové kampaně
chce ukázat laické i odborné
veřejnosti, jak je možné vést
děti zábavnou a nenásilnou
formou k základním pohy-
bovým dovednostem.

Proč potřebujeme 
pohybovou gramotnost? 
Pohybovou gramotnost velmi
zjednodušeně chápeme jako
to, co člověk zvládá v oblasti
pohybových aktivit a sportu.
Čemu se za svůj život naučí
a naučil a jak jednotlivé po-
hybové dovednosti využívá
v běžném životě. Současně
můžeme my, nebo instituce
(stát) definovat, co by jedinec
vzhledem ke svému věku měl
vlastně znát a umět, tak jako
obdobně třeba v matematice,
češtině, angličtině či jiných
činnostech.

I. stupeň pohybové 
gramotnosti – základní 
Gymnastika a atletika jsou
obecně považovány za základ
všech sportů, jsou tedy i ne-
zbytnou součástí pohybové
gramotnosti, pokud však do-
držíme určité zásady. 

Pro oba sporty ve škole tak
platí 4F: zábava (Have Fun),
zdatnost (Gain Fitness) pohy-
bové základy (Acquire good
Fundamentals) přátelství (En-
joy Healthy Friendship). 

Přirozeným základem po-
hybové gramotnosti je rovněž
plavání, jako nezastupitelná
dovednost prováděná v kaž-
dém věku. Základy pohybové
gramotnosti je třeba rozvíjet
hlavně v období předškolního
a školního věku (do I. stupně
ZŠ).

II. stupeň pohybové 
gramotnosti – navazující 
V této etapě rozvoje pohybové
gramotnosti využíváme ze-
jména pohybové hry, základy
individuálních sportů (lyžová-
ní, cyklistika, bruslení apod.),
sportovní disciplíny a spor-
tovní hry přiměřené věku
(I. a II. stupeň ZŠ). 

III. stupeň pohybové 
gramotnosti – rozšiřující 
Sportovní disciplíny, sporty,
sportovní hry, nesoutěžní
sportovní aktivity, turistika
a inkluzivní kolektivní sporty
(II. stupeň ZŠ, SŠ, university). 

Inkluzivní sporty zapojí do
hry všechny hráče, jsou ko-
edukativní, nekontaktní, ne-
poskytují výhodu na základě
stavby těla, nekladou soutěž
na první místo, zdůrazňují
spojení pohybu, zábavy a ko-
operace.

(vrk)

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Vláda schválila nová opatření
Vláda 19. listopadu schválila mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví, na zá-
kladě kterého se bude od 22. listopadu mož-
né prokazovat při volnočasových aktivitách
pouze očkováním nebo potvrzením o prodě-
lání nemoci v posledních 180 dnech. Skončí
tak uznávání antigenních a, až na výjimky,
také PCR testů.

Antigenní a PCR testy od 22. listopadu nebudou
nově součástí OTN a nebude možné se jimi pro-
kazovat v místech, kde se OTN vyžaduje, jako
např. restaurace, provozovny služeb (kadeřnic-
tví, kosmetika apod.), vnitřní sportoviště, pla-
vecké bazény, různé hromadné akce.

Výjimka platí pro děti do 12 let, které se stej-
ně jako doposud nebudou muset prokazovat

vůbec. Testy budou moci i nadále využívat mla-
dí od 12 do 18 let nebo osoby, které se nemohou
očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař
musí důvod kontraindikace očkování zapsat do
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).
Dále se bude možné prokazovat testem také na-
příklad při nástupu do lázeňské péče, ubytová-
ní na vysokoškolských kolejích nebo při vol-
bách do správních orgánů právnických osob.
PCR testy i testy antigenní ale výhradně ode-
brané zdravotníky se budou uznávat i pro ná-
vštěvy nemocnice nebo zařízení sociálních slu-
žeb, včetně přítomnosti otce u porodu.

„Jsme ve velmi vážné situaci, o čemž svědčí
i aktuální čísla diagnostikovaných případů.
Jsme přesvědčeni, že epidemie se nešíří kvůli
očkovaným. To neznamená, že se nemohou na-

kazit, ale očkovaní nezaplňují nemocnice.
Proto jsme rozhodli, že lidé, kteří chtějí využít
služeb, zajít si do restaurace, někde se ubytovat
nebo se zúčastnit hromadných akcí, se budou
muset prokázat už jen certifikátem o dokonče-
ném očkování nebo potvrzením o prodělání co-
vid-19 v posledních 180 dnech,“ řekl ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že opatření
bude platit také pro svatby, pohřby a další po-
dobné akce.

Rozočkovaní, kteří mají po první dávce nebo
ještě nemají dva týdny po druhé, budou muset
předložit společně s potvrzením o dávce také
PCR test. Budou mít ze zdravotního pojištění
hrazených pět PCR testů za měsíc. Lidé s do-
končeným očkováním pak dva PCR testy mě-
síčně. Zdroj: TZ Ministerstva zdravotnictví

Nová opatření mají zbrzdit covid
Pravidelné plošné testování na základních
a středních školách, testování neočkovaných
zaměstnanců i živnostníků každý týden – to
jsou některé novinky, z nichž většina platí od
pondělí 22. listopadu. 

Testování na základních a středních 
školách každé pondělí
Plošné testování na základních a středních ško-
lách bude pravidelné, a to každé pondělí od
6. prosince. 

Naváže na již dříve schválená dvě kola ploš-
ného testování 22. a 29. listopadu. Podle slov
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha stát pro
školy zajistí antigenní testy a očkovaní žáci se
testovat nebudou.

Testování zaměstnanců i živnostníků
Zaměstnavatelé od 22. 11. mají povinnost jed-
nou týdně testovat neočkované pracovníky a ti
se testu musí podrobit. Opatření se týká také
živnostníků, nevztahuje se na očkované nad
60 let. Podniky mohou k testování použít anti-
genní testy včetně samotestovacích sad.

Osmdesátiprocentní ošetřovné 
Vláda schválila v pátek 19. 11. krizové ošetřovné,
zavedené znovu v souvislosti s vysokým nárůs-
tem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných
škol či jejich částí, takže rodiče, kteří jsou doma
se svými dětmi, mají nárok na ošetřovné ve výši
80 % denního vyměřovacího základu po celou
dobu uzavření školy nebo třídy a nebo při naří-
zení individuální karantény dítěti, minimálně
400 korun na den. Krizové ošetřovné se vztahu-
je i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné. V do-
bě uzávěrky JM byla novela ještě před schvále-
ním Sněmovny a Senátu a podpisem prezidenta.

Znovu zavedená izolačka
Opět vláda schválila zavedení mimořádného
příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě,
tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl
z důvodu nařízené karantény nárok na náhra-
du příjmu, bude příslušet za každý kalendářní
den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po
dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání naříze-
né karantény. Pokud součet příspěvku a náhra-
dy příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku
zaměstnance, příspěvek se sníží. Vyplácen bude
nejdéle do 30. června 2022, v době uzávěrky JM
však novelu ještě nepřijaly Senát a Sněmovna
a nepodepsal prezident. 

Co nejvíce práce z domova
Úřady by měly podle vlády kvůli epidemii covi-
du-19 co nejvíce využívat práci z domova,
úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních
uzavřených kanceláří by měli mít zakryté dý-
chací cesty a kvůli hrozbě nemoci by úřady mě-
ly preferovat elektronický nebo telefonický
kontakt a elektronické formuláře před papíro-
vými. (red)

Ilustrační foto Jiří Endler

Nákaza stále mírně stoupá
Pacienti s virem Covid-Sars-2 přibývají také
v Nemocnici Jablonec. V době uzávěrky
Jabloneckého měsíčníku 22. 11. měla nemoc-
nice 35 hospitalizovaných pacientů, z nichž
šest bylo na JIP, a počty nemocných měly
podle slov ředitele nemocnice Víta Němečka
mírně stoupající trend. 

„Dnes ráno u nás bylo hospitalizováno 35 Covid
plus pacientů. Graf ukazuje vývoj počtu hospi-
talizovaných během října a listopadu v porov-
nání s loňským rokem,“ konstatuje ředitel Ne-
mocnice Jablonec Vít Němeček. Už počátkem li-
stopadu musela nemocnice provést některá
opatření, vytvořila další covidové oddělení z od-
dělení lůžkové urologie. Nyní v nemocnici slou-
ží na oddělení JIP také tři vojáci. „Museli jsme
omezit plánovanou operativu chirurgie, urolo-
gie a ORL na polovinu, což je pochopitelně ne-
příjemné pro pacienty,“ říká ředitel Němeček
a dodává, že nemocnice očekává další vzestup.
Ten by však už znamenal úplný zákaz plánova-
ných operací i další omezení elektivní péče.

Testování
V jablonecké nemocnici pracuje také odběrové
místo, kde provádí pouze PCR testy. „Máme při-
pravené navýšení kapacity pro PCR odběry,
upřednostňovat budeme pacienty indikované lé-

kaři a hygienickou stanicí, mírně omezovat bu-
deme samoplátce,“ doplňuje ředitel nemocnice. 

Odběrové místo pro testy je v barevné pro-
vozní budově nemocnice, na kraji areálu při
vjezdu z ulice 28. října a testuje se pouze na zá-
kladě objednávky. V Jablonci jsou ještě dvě dal-
ší testovací místa: jedno je na Střelnici, druhé
se nachází na Horním náměstí v blízkosti střed-
ní a vyšší uměleckoprůmyslové školy.

Očkování 
Očkovací centrum pracuje také v areálu nemoc-
nice, očkuje se ve středu a v pátek jen na zákla-
dě registrace, doba očkovacího centra je rozší-
řená do 17 hodin. „Dostupnost očkování první
i třetí dávkou je slušná, tento týden je skoro ob-
sazen, na příští týden máme několik set volných
slotů. Upřednostňujeme první dávky,“ uvádí
v pondělí 22. listopadu Vít Němeček. (jn)

Vývoj počtu hospitalizovaných Covid plus pacientů v jablonecké nemocnici 
během října a listopadu v porovnání s loňským rokem
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Jablonecká dopravní, a. s., informuje
Dopravní opatření od 1. 12.
Od středy 1. prosince se ruší dopravní ome-
zení v Kokoníně a Liberecké ulici, provoz li-
nek MHD se vrací na své původní trasy.

Linky č. 101 (Rychnov – Bedřichov), 105 (Ko-
konín – Horní Proseč) a vybrané spoje linky
č. 113 (Kokonín – Autobusové nádraží) ze za-
stávky Kokonín, sokolovna pojedou do zastávky
Kokonín, pošta ulicí Rychnovskou (ruší se ob-
jízdná trasa ulicí Na Svahu a Dělnickou).

Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč), 116 (Pa-
seky – Želivského) ze zastávky Kamenná pojedou
Kamennou ulicí do zastávky Mírové náměstí
(Radnice), dále ulicí G. Mrázka do zastávky
Divadlo (ruší se objízdná trasa se zastávkami
Lázně, Budovatelů / Liberecká).

Linky č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží
– Rýnovice), 115 (Paseky – Rychnov), 133
(školní linka směr Žižkův Vrch) ze zastávky
Jablonex pojedou Palackého ulicí na Horní ná-
městí do zastávky Obchodní akademie, dále
ulicí Hasičskou do zastávky Mírové náměstí
(Radnice), pokračují ulicí G. Mrázka do zastáv-
ky Divadlo (zde nezastavuje linka č. 115)
a Liberecká (ruší se objízdná trasa se zastávka-
mi Horní náměstí a 28. října). 

Změny v provozu od 1. 12.
Linka č. 101 (Rychnov – Bedřichov): Spoj č. 116
pojede z Rychnova o 9 minut později, nový čas
odjezdu 23.27 hod., příjezd na autobusové nád-
raží 23.45 hod. (od 12. 12. 2021 přestupní vazba
směr Mšeno od posledního spoje z Prahy). 

Linka č. 110 (Autobusové nádraží – Mšeno):
Z důvodu minimálního využití se ruší spoje č. 8
a 10 s odjezdem v 7.53 a 8.23 hod. z autobuso-
vého nádraží a spoj č. 9 s odjezdem v 8.11 hod.
ze Mšena, školy a spoj č. 11 v 8.37 hod. ze
Mšena, Arbesova MŠ. K přepravě je možno vy-
užít spojů linek č. 101 nebo 107. Interval 15 mi-
nut mezi spoji zůstává zachován. 

Linka č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží
– Rýnovice): z důvodu minimálního využití se
ruší spoj č. 13 s odjezdem v 7.47 hod. z Rýnovic
a spoj č. 15 s odjezdem v 8.22 hod. z Ostrého
Rohu. K přepravě je možno využít spojů linek
č. 101 nebo 107. Interval 15 minut mezi spoji
zůstává zachován. 

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

Úprava linky od 12. 12.
Linka č. 104 (Lukášov – Maxov) Na základě
obdržených podnětů od cestujících dochází od
12. 12. 2021 k následným úpravám jízdního řá-
du: spoj č. 11 s odjezdem v 5.59 hod. z Luká-
šova pojede ve dny školního vyučování až na
Maxov (nyní končí Lučany, škola). Spoj č. 15
s odjezdem 7.29 hod. z Lukášova bude nově
končit v zastávce Lučany, škola (nyní končí
v zastávce Maxov, kostel). K dopravě na Maxov
lze využít spoje s odjezdem o 30 minut dříve.
Spoj č. 12 s odjezdem v 6.56 hod. z Lučan bude
nově odjíždět ve dny školního vyučování již
z Maxova v 6.49 hod., spoj č. 16 bude odjíždět
v 7.56 hod. z Lučan (nyní odjíždí v 7.49 hod.
z Maxova). K dopravě z Maxova lze využít spoj
s odjezdem o 30 minut dříve.

Provoz MHD v období 
vánočních svátků
Všechna níže uvedená opatření jsou zapraco-
vána v elektronických jízdních řádech na
webu www.idos.cz, stejně tak v jízdních řá-
dech v mobilu. 

Aktuální jízdní řády a veškeré informace
k provozu MHD jsou také k dispozici na
www.jabloneckadopravni.cz, ve vývěsních jízd-
ních řádech jsou uvedena omezení jízdy spojů. 

Z kapacitních důvodů nejsou ve všech přípa-
dech ve vývěsních jízdních řádech uvedeny spo-
je jedoucí jen v části trasy a mimořádné spoje.

24. 12. 2021 /pátek/
Nejedou linky č. 107 a 116. 
Na ostatních linkách nedělní provoz s postup-
ným ukončením provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2021 /sobota/
Nejedou linky č. 107 a 116. 
Bude v provozu linka č. 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec. Linka je vedena
po upravené trase, odjezdy z Pražské: 8.00, 9.30,
11.30, 13.00. Na ostatních linkách od 7.00 hodin
nedělní provoz.

26. 12. 2021 /neděle/
Nedělní provoz.

27. 12. 2021 /pondělí/ 
– 30. 12. 2021 /čtvrtek/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách.
Veškeré odchylky od standardního provozu
jsou vyznačeny v platných jízdních řádech.
Nejedou linky č. 108, 109, 110, 112, 113. 
Dále bude v provozu linka č. 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov – Jablonec.

31. 12. 2021 /pátek/
Nejedou linky č. 108, 109, 110, 112, 113, 115,
118 a 126.
V provozu bude linka č. 121 Jablonec – Hrabě-
tice – Bedřichov – Jablonec. Na ostatních linkách
provoz jako v pracovní den o prázdninách. Veš-
keré odchylky od standardního provozu jsou
vyznačeny v platných jízdních řádech.
Postupné ukončením provozu kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2022 /sobota/
Nejedou linky č. 107 a 116. 
Bude v provozu linka č. 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec. Na ostatních lin-
kách od 7.00 hodin nedělní provoz.

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

(lw)

Reálnější a úspornější řešení terminálu
V roce 2018 Jablonec nad Nisou vybral z archi-
tektonické soutěže návrh na Terminál veřejné
osobní dopravy (TVOD), jenž by spojoval au-
tobusovou, tramvajovou a osobní dopravu. 

Náklady se odhadovaly na 200 milionů korun.
V průběhu příprav se konečná částka na reali-
zaci celého projektu vyšplhala na téměř půl mi-
liardy. Proto Jablonec od realizace letos v břez-
nu ustoupil a vydal se cestou optimalizace pro-
jektu. Ten na svém posledním zasedání jablo-
nečtí zastupitelé schválili. 

„Když letos v březnu předložila projekční
kancelář aktualizovaný a upřesněný rozpočet,
v němž upřesnila a vyčíslila všechny požadav-
ky, přesáhla celková částka za realizaci termi-
nálu 489 mil. korun včetně DPH. A tak jsme za-
čali hledat úsporná opatření, až jsme se dostali
na částku 296 mil. korun,“ vysvětluje náměstek
primátora pro rozvoj Petr Roubíček, který po-
kračuje: „Město začalo zvažovat a jednat se
zpracovateli projektu TVOD o jiném, reálněj-
ším a úspornějším řešení, ze kterého vzešla
optimalizovaná podoba projektu, autorem je o-
pět společnosti DOMY JINAK.“ 

Podle jeho slov je realizace v optimalizovaném
návrhu projektu rozložená do pěti etap a zahr-
nuje zástavbu území v oblasti ulic 5. května
a Lipanská včetně současného autobusového
nádraží.

V první etapě se počítá s vybudováním termi-
nálu a dočasného parkoviště pro automobily na
současném autobusovém nádraží. „Tato část by
se měla realizovat v letech 2023–2025 a na fi-
nancování by se město podílelo s DPMLJ – do-
pravní společnost by financovala tramvajovou
smyčku,“ vysvětluje Roubíček. 

Ve druhé etapě by vznikl parkovací dům v uli-
ci 5. května u schodiště k vlakové zastávce
CENTRUM s kapacitou 100 parkovacích stání,
alternativně až 236 míst, a to včetně bezbarié-
rového propojení parkovacího domu lávkou
s vlakovou zastávkou a další možností pře-
mostění lávkou nad ulici 5. května. Zde se počí-
tá s realizací v letech 2024–2026. Třetí etapa
dle harmonogramu zakotvená do období let
2025–2027 je dobou výstavby multifunkčního
objektu v ulici 5. května. „Do tohoto domu by
mohla být bezbariérová lávka zaústěna a výtah
by ji spojil s pěší lávkou přes koryto Nisy k ter-
minálu,“ připomíná náměstek Roubíček s tím,
že čtvrtá a pátá etapa by měla být v režii sou-
kromých investorů. Jejich cílem je polyfunkční
dům s parkovištěm a zástavba současného au-
tobusového nádraží. 

„Náklad na realizaci optimalizovaného ob-
jektu TVOD včetně výstavby parkovacího domu
s kapacitou 100 parkovacích stání v ulici 5. květ-
na jsou odhadnuté na 411 mil. korun, pokud
bychom počítali s parkovací kapacitou 236
míst, pak se náklady odhadují na 550 mil. ko-
run,“ uzavírá náměstek Petr Roubíček. (jn)

Označníky na zastávkách MHD jsou nahrazovány
jednotným typem pro celý Liberecký kraj. 

Foto Luboš Wejnar

Vizualizace TVOD, foto archiv MMJN
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JE – energetický manažer města
Jablonecká energetická by se v souladu s Ener-
getickou koncepcí města měla stát energetic-
kým manažerem Jablonce nad Nisou. 

„Energetický management spočívá zejména
v dálkovém sběru dat a jejich vyhodnocování,
přičemž se to netýká pouze tepla, ale i dalších
energií a médií. Dalšími a neméně důležitým
bodem koncepce je realizace energeticky
úsporných projektů, jako je využití obnovitel-
ných zdrojů či snižování energetické náročnosti
objektů v majetku města nebo jím zřizovaných
organizacích. To vše za účelem úspor, efektiv-
ního a ekologického hospodaření s energiemi,“
vysvětluje náměstek primátora pro ekonomiku
Milan Kouřil. 

Město uspoří více než 13 milionů 
Jedním z prvních důležitých kroků je sjednoce-
ní údržby a servisu energetických zařízení.
Letos v létě Jablonecká energetická proto od
SMJN odkoupila a převzala do svého majetku
a správy celkem 20 městských kotelen, které
jsou nejstarší a jejich technický stav vyžaduje
rychlou investici. Postupně je na své náklady
zrekonstruuje a zmodernizuje. Pro městskou

pokladnu to znamená úsporu přes 13 milionů
korun. „Město ušetří nejen na investicích, ale
i na ceně za teplo, protože JE využívá nižší,
10%, sazbu DPH, ale také za nákup plynu, in-
vestice do obnovy a samotný provoz, tedy údrž-
bu a revize. Dispečerské řízení provozu v roz-
sahu 24 hodin sedm dní v týdnu je efektivnější
než dosavadní řešení, které zajišťoval technický
odbor magistrátu, případně zaměstnanci měs-
tem zřizovaných organizací,“ konstatuje Kouřil.

Kotelny ve školkách potřebují investici
„Odkoupili jsme od města celkem 20 objekto-
vých kotelen včetně plynových přípojek za 2,8

milionu korun. Počítáme s jejich postupnou re-
konstrukcí, která si v následujících pěti letech
vyžádá investici kolem 18 milionů korun. Vše
bude hrazeno z našich prostředků,“ říká ředitel
JE Boris Pospíšil. Jedná se o kotelny v některých
školských zařízeních, v domech zvláštního ur-
čení a sportovních objektech v majetku města.
V současné době je již hotová modernizace tří
z nich – dům s byty a obchody na adrese Lidic-
ká 7, MŠ Palackého a hasičská zbrojnice v Ko-
koníně. Aktuálně probíhají práce i v kotelně na
tribuně B stadionu Střelnice. 

Ceny pro rok 2022
Ceny za teplo pro rok 2022 bude schvalovat
představenstvo společnosti Jablonecká energe-
tická na svém posledním listopadovém jednání,
odběratelé budou informováni na webových
stránkách www.jeas.cz a standardní cestou ja-
ko každý rok. „V příštím roce se, vzhledem
k rostoucím cenám komodit, nevyhneme urči-
tému navýšení. Rozhodně to ale nebude dra-
matický nárůst. Snažíme se, aby obyvatelé při-
pojení na CZT měli možnost odebírat teplo za
co nejpřijatelnějších podmínek,“ říká Boris
Pospíšil. (mh)

Jak topit s rozumem?
Spolu s Jabloneckou energetickou vám při-
nášíme tipy, jak se dá ušetřit za topení

1. Netopte tam, kde to není potřeba
Schválně, na kolik stupňů máte vytopený byt?
Pokud chcete ušetřit, rozhodně není nutné topit
na 25 stupňů, navíc pro každou místnost je
vhodná jiná teplota. 

Zatímco v obýváku je lepší topit na 20 až 22,
například v ložnici úplně stačí 16 až 18 stupňů
Celsia. S chodbami je to podobné. Naopak při-
topit si můžete v koupelně. 

2. Udržte teplo uvnitř
Projdete kolem okna a ucítíte závan chladného
vzduchu? V předsíni je studená podlaha, proto-
že pod dveřmi se dostává zima z chodby?
Zaměřte se na tato místa a nepouštějte teplo
ven. Pro začátek by mohlo stačit těsnění, které
koupíte v každém hobby marketu. U dveří ně-
kdy také stačí koupit vyšší práh a teplo zůstane

uvnitř. Na noc je lepší zatáhnout rolety a závě-
sy, teplo se tak déle udrží v místnosti.

3. Nevětrejte dlouho, ale intenzivně
Pro klima v domácnosti je větrání zásadní.
Když je venku chladno, větrejte krátce a inten-
zivně. Okna otevřete dokořán, můžete vytvořit
i průvan. Tím se vymění vzduch, ale o teplo ne-
přijdete. Pokud větráte například otevřenou
ventilačkou a dlouho, postupně se ochlazují zdi
a vybavení domácnosti, a vy pak budete muset
celý byt vytápět znovu.

4. Pusťte teplo z radiátorů do místnosti
Teplo z radiátorů se musí dostat až k vám.
V případě, že přes radiátory máte záclony a zá-
věsy, nepůjde to. Na radiátorech také nesušte
prádlo, raději si pořiďte sušák. 

Prodávají se i fólie, které nalepíte za radiátor,
ony teplo od zdi odráží do místnosti a nevytápí
se stěna.

5. Teplo si regulujte
Jste celý den mimo domácnost? Pořiďte si ter-
mostat, který udrží teplotu v bytě na přijatel-
ném minimu. Vy si ho nastavíte tak, že začne
víc topit před vaším návratem. To samé platí
v noci, kdy je ideální teplota na spánek 16 až 18
stupňů. Termostat pak zapne třeba půl hodiny
před tím, než vám zazvoní budík. A co je lepší
než vstát do vyhřátého bytu?

6. Topení nevypínejte
Pokud se snažíte ušetřit tím, že topení úplně vy-
pínáte, neděláte dobře. Na příliš vychladlý byt je
pak potřeba intenzivněji topit a spotřeba je vět-
ší. Pokud bydlíte v bytovém domě, ať už je záso-
bován centrálně či má vlastní kotelnu, je dobré
vždy topit minimálně na 16 stupňů. Tohle teplo
máte totiž většinou už v ceně a zaplatíte jej tak
jako tak. Připlácíte až to, co protopíte „navíc“.
Pokud tedy necháte teplotu klesnout níže, nepo-
můžete si, naopak, platíte něco, co jste nevyužili.

Pomoc při růstu cen energií
Pokud řešíte finanční problémy v souvislos-
ti s ukončením dodávky energií od Bohemia
Energy, případně od dalších společností,
a ocitli jste se v režimu dodavatelů poslední
instance (DPI), je připraven návod, jak si
požádat o pomoc na Úřadu práce ČR.

Pakliže máte problémy s úhradou nákladů na
bydlení dlouhodobě, požádejte si o příspěvek
na bydlení. Touto dávkou stát přispívá na ná-
klady na bydlení rodinám a jednotlivcům s níz-
kými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než pří-
slušné normativní náklady stanovené záko-
nem. Více informací najdete na portálu Úřadu
práce ČR.

Jak postupovat
Je zásadní neprodleně přejít od DPI k běžnému
dodavateli energií. Podle Energetického regu-

lačního úřadu (ERÚ) je možné celou záležitost
vyřídit i online. Zároveň ERÚ radí, abyste si pří-
padně na zálohy od DPI nepůjčovali, ale uhra-
dili alespoň to, na co máte, nebo běžně platíte.

S nedoplatky za období v režimu DPI vám je
pak schopen pomoci také Úřad práce ČR (ÚP),
prostřednictvím jednorázové dávky pomoci
v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci
(dále jen „MOP“), tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď vám ne-
zůstávají peníze na nezbytné výdaje nebo živo-
bytí, můžete zažádat na ÚP o jiné druhy MOP.

Jak funguje MOP – Vyúčtování DPI?
Ve chvíli, kdy opustíte režim DPI, musí vám být
neprodleně vystaveno vyúčtování. S tímto vyú-
čtováním, pokud nebudete mít dostatek vlast-
ních finančních prostředků na jeho úhradu, se
můžete následně obrátit na ÚP v místě bydliště
a požádat o MOP – Vyúčtování DPI.

Tato MOP je nastavená podobně jako MOP
COVID-19. Jde o testovanou dávku, tudíž se hod-
notí příjmy, úspory, majetek a náklady na bydle-

ní. Na rozdíl od klasické MOP je ale možné mít
na účtu úspory až do výše dvojnásobku životní-
ho minima rodiny a dvojnásobku nákladů na
bydlení. Dávka je časově limitovaná. Musíte do
konce letošního roku požádat o uzavření stan-
dardní smlouvy u některého z dodavatelů ener-
gií jako noví zákazníci mimo režim DPI.

Jak funguje klasická MOP
Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď vám ne-
zůstávají peníze na základní životní potřeby,
můžete u příslušného pracoviště ÚP podle mís-
ta vašeho bydliště požádat o klasickou MOP na-
př. na nezbytný jednorázový výdaj. Úřad práce
je schopen pomoci například s doplacením ná-
jmu, pořízením zimního oblečení pro vás nebo
vaše děti apod.

Co je třeba si hlídat!
Obě dávky jsou testované, tedy je třeba doložit
potřebné doklady. Žadatel ovlivní rychlost vyří-
zení, pokud žádost vyplní správně a doloží k ní
všechny potřebné informace. Zdroj: MPSV

Ilustrační foto Jiří Endler
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Referent odboru územního
a hospodářského rozvoje 

Tajemník Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou vyhlašuje výbě-
rové řízení na pozici referenta
odboru územního a hospodářské-
ho rozvoje (agenda územního
plánování na oddělení územní-
ho a strategického plánování),
11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vy-
sokoškolské vzdělání se stavebním
zaměřením, znalost stavebního zá-
kona a správního řádu včetně sou-
visejících právních předpisů výho-
dou, osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti pro oblast územního
plánování výhodou, praxe v oblas-
ti státní správy (pořizování územ-
ního plánu a zpracování závaz-
ných stanovisek orgánu územního
plánování) výhodou, znalost práce
s GIS výhodou, komunikační a or-
ganizační schopnosti, aktivní pří-
stup k řešení problémů, pracovní
flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce a dalšího vzdělávání
v oboru, koncepční myšlení, zna-
lost práce s výpočetní technikou
a orientace v místopisu města
Jablonec nad Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: zpra-
cování závazných stanovisek or-
gánu územního plánování a dále
pořizování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací do-
kumentace pro město Jablonec

nad Nisou a obce ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působnos-
tí, a to dle požadavků zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů (stavební zákon). 

Pracovní poměr: na dobu neur-
čitou s nástupem ihned nebo dle
vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. prosince 2021
do 11 hodin.

Referent odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou vyhlašuje výbě-
rové řízení na pozici referenta
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví (sociální pracovník –
agenda sociálně právní ochrany
dětí), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vy-
sokoškolské vzdělání nebo vyšší
odborné vzdělání odpovídající po-
žadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí;
zkušenosti z obdobné pozice výho-
dou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní
přístup k řešení problémů; pracov-
ní flexibilita, schopnost samostat-
né tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní, odolnost vůči stresu; schopnost
pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časo-
vá flexibilita (práce i mimo stano-

venou pracovní dobu); uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pra-
covník zajišťuje plnění úkolů svě-
řených Radou města Jablonec nad
Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně ur-
čené vedoucím odboru a tajemní-
kem magistrátu města. Zejména
jde o úkoly na úseku sociálně
právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociál-
ně právní ochraně dětí, občanský
zákoník, trestní zákon) na úseku
práce s dětmi a jejich rodinami;
dále pak kolizní opatrovnictví při
zastupování nezletilých dětí, pre-
ventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány čin-
nými v trestním řízení, ústavními
zařízeními, školami, neziskovými
organizacemi a dalšími instituce-
mi, které se na výkonu SPOD po-
dílejí.

Pracovní poměr: na dobu neur-
čitou s nástupem 3. 1. 2022, popř.
dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. prosince 2021
do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou vyhlašuje výbě-
rové řízení na pozici referenta
odboru správního (odborný refe-
rent živnostenského úřadu – úsek
kontroly), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vy-
sokoškolské vzdělání, minimálně
bakalářské nebo vyšší odborné
vzdělání (DiS.); výborné komuni-
kační schopnosti a schopnost jed-
nat s lidmi, psychická odolnost;
samostatnost, odpovědnost, aktiv-
ní přístup k řešení problémů, flexi-
bilita a kreativita, velmi dobrý pí-
semný projev; uživatelská znalost
práce na PC (Word, Excel, inter-
net); orientace v právních předpi-
sech týkajících se živnostenského
podnikání a kontroly a znalost
správního řádu výhodou; řidičský
průkaz skupiny B výhodou.

Popis vykonávané práce: zajiš-
ťování odborné agendy živnosten-
ského úřadu na území obce s roz-
šířenou působností Jablonec nad
Nisou, a to především na úseku
živnostenské kontroly, tj. provádě-
ní kontrol a jejich následné řešení,
včetně ukládání sankcí a vedení
správních řízení vyplývajících jak
z vlastní kontrolní činnosti, tak i ze
živnostenského zákona a ostatních
právních předpisů.

Pracovní poměr: na dobu neur-
čitou s nástupem 3. 1. 2022 nebo
dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. prosince 2021
do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Sázka na energetické úspory vychází 
– Jablonec ušetřil 20 milionů korun 
Energeticky úsporný projekt v 15 objektech
v majetku města Jablonec nad Nisou fungu-
je už pátým rokem. Loňská skutečná úspora
energie se vyšplhala na 5,3 mil. korun, což je
o 30 % více, než má město garantováno.
Projekt realizovala a za výši úspor smluvně
ručí společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Kvůli pandemickým opatřením byla spotřeba
energie ve veřejných objektech obecně nižší.
Jablonecké radnici přinesla další snížení spo-
třeby energie předchozí investice do vytápění
a osvětlení, loni tedy ušetřila hned dvakrát.
Sčítání ušetřených nákladů za elektřinu, zemní
plyn a teplo předcházela v roce 2016 moderni-
zace energetického hospodářství ve 12 školských
objektech, městské sportovní hale, knihovně
a plaveckém bazénu za celkem 32 mil. Kč. Re-
konstrukcí prošla většina kotelen, dosluhující
plynové kotle byly nahrazeny novými. ENESA
rovněž optimalizovala provoz tepelných čerpa-
del. Řada osvětlovacích těles byla vyměněna za
úsporné kompaktní zářivky nebo LED svítidla.
Projekt se realizoval formou energetických slu-
žeb se zárukou úspor (angl. EPC), městský roz-
počet tak investice nijak nezatížila, protože částka
je postupně splácena z budoucích úspor pro-
vozních nákladů. 

„Bylo rozumné, že jsme v době před pande-
mií přemýšleli strategicky a pustili se do tohoto
úsporného projektu. Dnes se nám snížení ná-
kladů o 5 milionů korun velmi hodí. Energe-
tické úspory formou EPC bych rozhodně dopo-
ručil i ostatním městům, která o tom třeba teď

přemýšlejí,“ říká náměstek pro ekonomiku a ma-
jetek Milan Kouřil. 

Důležitou roli ve výši úspor hraje také systém
individuální regulace teplot v jednotlivých
místnostech, který umožňuje udržovat teplotu
podle účelu a času využití. Na chodbách, toale-
tách a v tělocvičnách je tak nastavena teplota
o poznání nižší než v kabinetech, kancelářích
a učebnách. 

„Správci a uživatelé objektů velmi oceňují
fakt, že řídicí systém je z jejich strany bezzása-
hový, funguje samostatně bez nutnosti každý
den cokoli nastavovat, upravovat nebo kontrolo-
vat, veškeré další potřebné činnosti zastává náš
energetický management,“ vysvětluje Milan
Dorko, generální ředitel společnosti ENESA. 

Jablonecký projekt je jedním z téměř čtyř de-
sítek městských energeticky úsporných projek-
tů řešených metodou EPC na území ČR. Co se
týče výše úspor, patří jablonecký k těm nejefek-
tivnějším. Kromě již zmíněného, ČEZ Energo
dokončila instalaci pěti kogeneračních jedno-
tek pro Jabloneckou energetickou. Investice do
jablonecké soustavy zásobování teplem dosá-
hla téměř 80 milionů korun. Slovo kogenerace
pochází z anglického co-generation a znamená
společnou výrobu elektřiny a tepla, což má eko-
nomické i environmentální výhody. Zdroj ener-
gie je při kogeneraci využit oproti klasickým
elektrárnám efektivněji a s maximální účin-
ností. 

(jn)

Ilustrační foto Jiří Endler
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Ambulantní svoz velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 9. prosince 2021 odpoledne budou
na několika místech v Jablonci nad Nisou
přistaveny kontejnery na velkoobjemový od-
pad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany atd.

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů
nepatří: stavební suť, komunální odpad, který
patří do klasické popelnice, tříděný odpad, který
patří do barevných kontejnerů, vysloužilé elektro-
spotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí,
tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu:
1. Antala Staška (nad přejezdem)
2. B. Němcové (naproti domu č. 30)
3. 1. máje × Hluboká
4. J. Hory (u parkoviště)
5. Mládí (pod policií)

6. F. L. Čelakovského × U Hřiště
7. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
8. U Zahrádek × Vedlejší
9. Na Úbočí (u domu č. 17)
10. Polní (u garáží)
11. Budovatelů (za domem č. 8)
12. Vrkoslavice (u hasičárny)
13. Na Kopci × Panenská
14. Na Výšině (u garáží)
15. Nová Pasířská × U Balvanu
16. Pivovarská (u kontejnerů)
17. Pod Hájem (u kontejnerů)
18. U Zastávky
19. Vysoká (u pošty)
20. Zlatá (u hřiště)
21. Erbenova (u domu č. 17)
22. Na Vršku (u domu č. 16)
23. Vrchlického sady 
24. Na Roli × Polní

Otvírací doba sběrných dvorů o svátccích
Překladiště Proseč Smetanova Belgická Dalešická Želivského

Datum Den Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů

22. 12. 2021 středa 7.00–14.30 8.00–17.00 8.00–18.00 zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
23. 12. 2021 čtvrtek 7.00–14.30 8.00–15.00 8.00–18.00 zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
24. 12. 2021 pátek zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
25. 12. 2021 sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
26. 12. 2021 neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
27. 12. 2021 pondělí 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
28. 12. 2021 úterý 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
29. 12. 2021 středa 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
30. 12. 2021 čtvrtek 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
31. 12. 2021 pátek 7.00–14.30 8.00–15.00 zavřeno zavřeno 9.00–12.00, 12.30–17.00
1. 1. 2022 sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
2. 1. 2022 neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Od 3. 1. 2022 příjem odpadů dle standardní otevírací doby.

Foto archiv MMJN

Patnáct let stejné poplatky za odpady? 
Tato situace je dlouhodobě neudržitelná
Nový odpadový zákon uložil městům a ob-
cím zavést od ledna 2022 nové obecně zá-
vazné vyhlášky o systému nakládání s odpa-
dy a s tím spojeným místním poplatkem.
V této oblasti se i pro Jablonec mnohé změ-
ní a mimo jiné většina z nás při úhradě po-
platku bude muset sáhnout o něco hlouběji
do peněženky. Nové principy jsme chtěli vy-
jádřit sloganem „kdo třídí, šetří“. Ale víc bu-
dou platit i mnozí z těch, kdo doteď třídili
nadprůměrně. Sami sebe a často i veřejně se
tedy ptají, proč to tak je.

Nejprve si připomeňme, co tvoří náklady města
spojené s likvidací odpadu a jaké má k jejímu
financování příjmy. Odpadové hospodářství, na
které všichni místním poplatkem přispíváme,
není zdaleka jen svoz a likvidace směsného od-
padu v černých popelnicích. Ten nás stojí ročně
cca 30 mil. Kč. Nesmíme ale zapomínat, že
město v rámci celého odpadového hospodářství
financuje i nakládání s tříděným odpadem. To
nás stojí ročně cca 20 mil. Kč. Spolu s náklady
na řešení nebezpečných odpadů, objemného
odpadu, úklidu města, provozu sběrných dvorů,
svozů bioodpadu, vývozu odpadkových košů

a dalšího, jsou dnes a pro příští roky celkové
náklady na částce cca 63 mil. Kč. Na jejich
úhradu mají sloužit příjmy z poplatku od obča-
nů ve výši cca 33 mil. Kč.

To ale stěží stačilo už před 15 lety, kdy navíc
produkce odpadů byla oproti dnešku mnohem
nižší. Na úhradu nákladů jde také každoročně
odměna cca 7 mil. Kč od společnosti Eko-kom
za to, že v Jablonci třídíme. Sečteno, podtrženo,
při stejném výběru poplatku od občanů město
musí dotovat odpadové hospodářství částkou
23 milionů. 

Ano, ještě je zde dividenda od Severočeských
komunálních služeb, s. r. o., ve které jsme jako
město minoritním společníkem. O její výplatě
a výši ale rozhoduje majoritní společník
Marius Pedersen a nemůžeme s ní automaticky
počítat v rozpočtu. Tento „bonus“ postupně za
15 let narostl na 12 milionů korun ročně a naši
předchůdci si zvykli používat ho na vyrovná-
vání schodku mezi příjmy a výdaji odpadového
hospodářství Jablonce. V letech 2006–2014
se tento schodek držel kolem 5 milionů korun,
ale mezi lety 2015–2019 vzrostl skokově na
14 milionů. Dnes je to dokonce zmíněných 23
milionů.

Zastupitelstvo tedy udělalo dvě zásadní roz-
hodnutí: stanovilo novou, kompromisní a rea-
listickou sazbu místního poplatku za odpady.
Nebylo přitom nutné využít strop 1 Kč/1l odpa-
du/občana. A dále rozhodlo, že dividenda od
SKS už nebude primárně sloužit na krytí ztrát,
ale jako zdroj pro nutné investice do nových
technologií a služeb odpadového systému. Do
navýšení kapacit na tříděný odpad, door to do-
or systému, řešení bioodpadu, zpracování vytří-
děných surovin apod. Zákon o odpadech nám
totiž ukládá, že v následujících třech letech
musíme téměř zdvojnásobit míru třídění odpa-
du. Bude to nesmírně těžký a finančně náklad-
ný úkol i pro Jablonec, který je držitelem odpa-
dového Oskara.

Je správné, aby systém nakládání s odpady
v Jablonci byl samofinancovatelný z poplatků
od občanů a odměn od Eko-komu a abychom
zdroje, jako jsou dividendy od SKS, jsme věno-
vali na investice do něj. Nechceme-li doneko-
nečna odpady v Jablonci dotovat, nechceme-li
kvůli tomu ukrajovat z investic na školy, škol-
ky, sportoviště a rozvoj města, pak jiná cesta
není. Milan Kouřil, 
náměstek primátora pro ekonomiku a majetek 
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■ Obrazem: 103. výročí republiky

Ve čtvrtek 28. října 2021 si vedení statutárního města Jablonec nad Nisou a hosté připomněli již 103. výročí vzniku samostatného československého státu.
Při této příležitosti pak zástupci města a jabloneckého Sokola vysadili lípu velkolistou. Foto Martin Kubišta

Střední školy můžete navštívit také online
Jablonecké střední školy opět pro své budou-
cí studenty a rodiče otevíraje dveře svých
škol. Vzhledem k aktuální pandemická situ-
aci, která ohrožuje i tradiční dny otevřených
dveří, připravila vedení středních škol dvě
alternativy prezentace, a to buď online nebo
osobní. Vše se rozhodne podle aktuální si-
tuace vládních opatření ohledně COVID-19
v daném období.

Během dnů otevřených dveří se veřejnost může
seznámit nejen s prostředím a zázemím školy,
ale i se školním vzdělávacím programem. Dny
otevřených dveří jsou určeny zejména pro žáky
9. tříd. Gymnázium Dr. Randy pořádá i den
otevřených dveří pro žáky 5. tříd, kteří plánují
studovat na tamějším víceletém gymnáziu.

Termíny dnů otevřených dveří

Gymnázium U Balvanu
U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 320 086 nebo 774 320 086, 
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz, www.gymjbc.cz
6. 1. 2022 /čtvrtek/ 16.30 hodin – v tělocvičně
nebo online, pro žáky 9. tříd.

Akce se uskuteční podle aktuální epidemické
situace buď online nebo prezenčně ve škole,
informace na webových stránkách školy
www.gymjbc.cz.

Gymnázium Dr. Antona Randy
Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 737 611, e-mail: gymrandy13@randovka.cz,
www.randovka.cz
11. 1. 2022 /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně nebo
online, pro žáky 9. tříd.
18. 1. 2022 /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně nebo
online, pro žáky 5. tříd.

Akce se uskuteční podle aktuální epidemické
situace buď online nebo prezenčně ve škole, in-
formace budou na stránkách školy www.ran-
dovka.cz a na školních sociálních sítích.

Vyšší odborná škola mezinárodního 
obchodu a Obchodní akademie
Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, tel. 483
312 364, e-mail: info@vosmoa.cz, www.vosmoa.cz
7. 1. a 8. 1. 2022 /pátek a sobota/ 
13.30–17.30 hodin a 9.30–13.30 hodin – kdyko-
li ve vymezeném čase, pro žáky 9. tříd. Podle
aktuální epidemické situace buď online nebo
prezenčně ve škole, informace budou na strán-
kách školy www.vosmoa.cz a sociálních sítích.

Střední škola řemesel a služeb
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, tel. 483 443 111,
recepce@sosjbc.cz, www.sosjbc.cz
13. 1. 2022 /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin – indivi-
duálně v budově školy SŠŘS, pro žáky 9. tříd. 

Podle aktuální epidemické situace prezenčně
ve škole 13. 1. 2022 celý den 9–16.00 hodin.
Informace budou taktéž poskytovány průběžně
na webu školy www.sosjbc.cz. Individuální

prohlídky dílen jsou možné po telefonické do-
hodě s Pavlem Hartlem, tel: 724 121 937.

Střední průmyslová škola technická
Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 359 211 nebo 602 163 912, 
e-mail: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz
20. 1. 2022 /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin – indivi-
duálně v budově školy SPŠT, pro žáky 9. tříd.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola 
Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 
tel. 778 540 704, e-mail: info@supsavos.cz,
www.supsavos.cz
11. 5. 2022 /středa/ 9.00–16.00 hodin – indivi-
duálně budova SUPŠ a VOŠ JBC, pro studenty
4. ročníků SŠ. 

Podle aktuální epidemické situace ve škole
11. 5. 2022 celý den 9–16 hodin, informace bu-
dou na stránkách školy a sociálních sítích.

Foto archiv Gymnázium Dr. Antona Randy
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Nová aplikace mapuje hřbitovy
Statutární město Jablonec nad Nisou má
na svých webových stránkách novou apli-
kaci. Ta se týká městských hřbitovů a po-
máhá například těm, kdo mapují historii
svého rodu.

„Jde o úplně čerstvý počin a je jím in-
teraktivní Mapa hřbitovů. V Jablonci nad
Nisou je sedm městských hřbitovů a díky
zpracovanému pasportu jsou zdokumen-
tovaná všechna hrobová místa, hrobky,
hroby a rozptylová loučka. Viditelná jsou
také volná místa,“ popisuje novinku na
městském webu Dana Försterová z oddě-
lení správy veřejné zeleně jabloneckého
magistrátu.

A k čemu je taková aplikace dobrá? „Využívají ji například lidé, kteří tvoří genealogii svého rodu nebo hle-
dají místo, kde je pohřbený rodinný příslušník či známý. Když si v aplikaci zadají jméno, rok narození či
úmrtí, objeví se jména a místo uložení všech osob, které odpovídají zadaným údajům,“ přibližuje Försterová.

V aplikaci je možné vyhledávat také prostřednictvím jména nájemce nebo spolunájemce, anebo lze za-
dat přímo číslo hrobu. Po kliknutí na graficky znázorněné místo se objeví informace, tj. jména pohřbe-
ných, rozměry hrobu či hrobky, ve většině případů také fotografie. Když kliknete na rozptylovou loučku,
objeví se seznam všech, kdo jsou zde rozptýlení.

Uzávěrka lednového
čísla měsíčníku
Redakční rada Jabloneckého mě-
síčníku rozhodla o posunutí uzá-
věrky lednového čísla. Termín byl
stanoven na neděli 5. prosince
včetně. Příspěvky došlé do redakce
po tomto datu budou zveřejněny
v následujícím – únorovém vydání
JM. Důvodem posunutí uzávěrky
je dřívější termín tisku a následné-
ho doručování JM do schránek. 

Vánoční provoz 
nemocnice
Přes vánoční svátky je třeba i v le-
tošním roce počítat s omezením
provozu na některých odborných
ambulancích. V nemocnici bude
jako vždy v provozu pohotovostní
služba pro dospělé i děti. Rozšíře-
nou otevírací dobu o svátcích plá-
nuje nemocniční lékárna. 

Informace k vánočnímu provozu
najde veřejnost na webových
stránkách www.nemjbc.cz.

Prodej abonmá 
do divadla od 3. 12. 
Jarní divadelní sezona se ponese
v duchu rozmanitosti a kvality. Do
Jablonce přijede např. Studio DVA,
Divadlo Ungelt. Dejvické divadlo,
Divadlo pod Palmovkou či Divadlo
ABC. Příznivci baletu se mohou tě-
šit na Bohemia Balet, milovníci
opery pak na Dvořákova Jakobína.
Studenti středních a vysokých škol
ocení např. Posla z Liptákova Di-
vadla Járy Cimrmana či příběh Ná-
rodní tragédie aneb Překrásný
nadhasič český v podání Studia
Ypsilon. Pro rodiče s dětmi budou
připraveny krásné pohádky známé
z večerníčků nebo dětských knížek
např. Mach a Šebestová, Ferda Mra-
venec či pohádka O pejskovi a ko-
čičce. 

Předprodej abonentek začíná
v pokladně divadla 3. prosince.

Kanců ubylo, vstup 
do lesů je rizikový
Od srpna byl v noci zakázaný
vstup do lesa v lokalitě Srnčího do-
lu. Důvodem bylo přemnožení čer-

né zvěře. Zákaz trval tři měsíce,
během této doby se počet snížil
o 42 kusů. „Je třeba poděkovat ve-
řejnosti, protože ve většině přípa-
dů respektovala zákaz vstupu do
lesa, podřídila se opatřením, a tak
se podařilo počet černé zvěře zre-
dukovat,“ konstatoval jablonecký
primátor Jiří Čeřovský. 

Stále platí, aby lidé neodhazova-
li zbytky potravin kolem popelnic
a kontejnerů, nechodili prasata kr-
mit, nesypali např. jablka na okraj
lesa. 

„Zatím nemáme o šíření nákazy
africkým morem na území Česka
žádné informace, ale je možné, že
k nám nákaza doputuje,“ varuje
veřejnost Vratislav Pavlín, vedoucí
oddělení krizového řízení magist-
rátu. Nákazu, která napadá pouze
divoká a domácí prasata, mohou
šířit jiná zvířata, ale také člověk,
a to buď na šatech nebo prostřed-
nictvím špatně ošetřených potra-
vin z kančího masa.

„Proto se doporučuje, aby lidé
nyní omezili vycházky do lesa.
A pokud už tam půjdou, tak aby
všechno, co měli na sobě, okamži-
tě vyprali a umyli,“ doporučuje
Petra Němečková z magistrátu
a dodává: „Pokud byste narazili na
uhynulé divoké prase, nemanipu-
lujte s ním a okamžitě informujte
krajskou veterinární správu na te-
lefon 720 995 207.“

Primátor Jiří Čeřovský přijal na radnici
Tomáše Slavíka, vítěze Mistrovství svě-
ta horských kol v disciplíně fourcross,
které se konalo v italském Val di Sole.
Foto Petr Vitvar

V sobotu 6. listopadu se konalo finále
českého zemského kola soutěže dětských
zpěváků lidových písní Zpěváček 2021,
které vyhrála Sabina Pourová z Jablon-
ce nad Nisou. Foto Barbora Pospíšilová

Třepotání dlaní zdvižených paží, k to-
mu ohlušující potlesk a krásná atmo-
sféra. Takové byly hlavní atributy letoš-
ního 18. ročníku projektu Společně
nejen na jevišti. Foto Martin Kubišta

■ Vítání občánků
Sobota 13. 11. 2021
Tomáš Bednár, Richard Josef Pet-
rásek, Robin Vondra, Kristýna Ju-
rásková, Jakub Češka, Rozálie
Adámková, Eliška Křivůnková,
Marie Františka Sýkorová, Re-
becca Pohlová, Rozálie Zdeňková,
Martin Beneš, Tobias Heinl, Eduard
Kopal Stella Vaníčková, Marie Ště-
pánková, Rozárie Černá, Natálie
Rumanová, Karolína Bucharová,
Antonín Mastník, Matyáš Krejčí,
Jan Sychra.

■ Krátce
Studánka Dobrá Voda
Jen malý kousek pod Vrkoslavic-
kou ulicí, naproti domu č. p.
4182/9, se v temném lese skrývá
historický pramen pitné vody.
Dnes již zrekonstruovaná studán-
ka zde občerstvuje pocestné od
dob dávných. Bohužel však i stu-
dánky mají své starosti a nemoci
a ta, která trápí dobrovodskou stu-
dánku, je zdejší zastaralý systém
kanalizace, s tím spojené nízké
pH vody a výskyt koliformních
bakterií. Magistrát si nechal v lis-
topadu letošního roku prověřit
kvalitu vody a musíme upozornit,
že jako pitná voda není v součas-
né době dle platné legislativy
vhodná. Nízké pH hodnoty 5 a vyš-
ší obsah bakterií mohou způsobit
střevní potíže. 

V příštím roce je plánovaná re-
konstrukce vrkoslavické kanali-
zace, která by měla, věřme, od-
stranit starosti studánky a její vo-
du zas uzdravit. V případě, že má-
te zájem znát výsledky rozboru
pramene, neváhejte kontaktovat
magistrátní oddělení životního
prostředí, sekci ochrany přírody
a krajiny. Kvalitu studánkové vody
budeme pro vás i nadále sledovat.

(luv)

Foto Lucie Vavrušková

Foto Zdeňka Vokatá
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Plán sociálních služeb se rozšířil o Frýdštejn
Zastupitelé schválili akční plán, který je nedílnou
součástí aktuálně platného 4. komunitního plánu
sociálních a navazujících služeb Jablonecka na
období 2020–2023. 

Novinkou je nové vymezení území. „Změna území
nastala k 1. lednu tohoto roku připojením obce Frýd-
štejn ke správnímu obvodu ORP Jablonec nad Ni-
sou, dříve Frýdštejn náležel k Turnovu,“ konstatuje
náměstek pro oblast humanitní David Mánek. Plán
kromě jiného hodnotí situaci v době pandemie, fi-
nanční přehled podává obraz o objemu prostředků
z rozpočtů měst a obcí na sociální a navazující služby.
„V roce 2021 to bylo téměř 29 milionů korun,“ dopl-
ňuje Mánek. Důležitou částí akčního plánu je aktua-
lizovaná základní síť sociálních služeb Jablonecka. 

Na dotace pro sociální služby se počítá 
s téměř devíti miliony
Zastupitelé schválili dotační program na podporu
registrovaných sociálních služeb z rozpočtu měs-
ta na období let 2022–2023. Ten počítá s částkou
téměř 9 milionů korun. 

„Dotace se registrovaným poskytovatelům sociál-
ních služeb poskytují pravidelně již od roku 2010,
v rámci vyhlášeného dotačního programu od roku
2015. Předpokládaný celkový objem financí alokova-
ných v rozpočtu činí na kalendářní rok 8,6 mil. Kč,“
říká náměstek pro oblast sociální David Mánek
s tím, že dotace se poskytují k financování běžných
nákladů souvisejících se službami a program obsa-
huje základní informace pro žadatele. 

Jablonec uzavřel memorandum s Libereckým
krajem
Počet problematických dětí a mladistvých stále
roste. Ke zmírňování důsledků přispěje vznikající
Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou, kte-
ré je součástí Dětského diagnostického ústavu
v Liberci. Sídlit bude v jablonecké Smetanově uli-
ci, v budově Střední školy řemesel a služeb. 

„V jabloneckém okrese přibývá dětí s výchovnými
problémy, z disfunkčních rodin a dětí páchajících
trestnou činnost. Abychom mohli nabídnout pomoc

při předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů,
nebo je alespoň zmírnit či dokonce odstranit, inicio-
vali jsme vznik Střediska výchovné péče Jablonec
nad Nisou jako součást libereckého dětského dia-
gnostickém ústavu. Sídlo bude mít středisko v budo-
vě ve Smetanově ulici. Bude tak dostupné pro rodiny
nejen z Jablonce, ale celého okresu,“ říká náměstek
pro oblast sociální David Mánek. 

Hospodaření končí zatím s přebytkem
Zastupitelé hodnotili hospodaření města od letoš-
ního ledna do září. Provozní saldo je 190 mil. Kč,
na opravy a údržbu město ze svého rozpočtu vy-
naložilo 57 mil. korun. 

„Jablonec hospodařil od ledna do září tohoto roku
s převisem ve výši téměř 150 mil. korun. Příjmy se
nám dařilo splnit na téměř 84 %, plnění výdajů bez
financování k upravenému rozpočtu za období le-
den-září 2021 činí 56,1 %,“ konstatuje ekonomický
náměstek Milan Kouřil. Detailní informace o hospo-
daření města jsou na https://rozpocet.mestojablo-
nec.cz/greportviewer/.

Kanalizace v Kokoníně by měla být hotová
v březnu 2023
Loni začala Severočeská vodárenská společnost
(SVS) budovat kanalizaci v Kokoníně. Jablonec
nad Nisou se finančně podílí na propojení koko-
nínské kanalizační přípojky do Rychnova u Jab-
lonce nad Nisou a zkapacitnění tamní čistírny
odpadních vod. Za tuto část město zaplatí
16,3 mil. korun. Stavba a rekonstrukce kanalizace
v Kokoníně začala loni v září, hotovo by mělo být
do konce března 2023.

„Cílem stavby, na které se Jablonec bude finančně
spolupodílet, je podchytit výustí splaškových vod,
které vedou do Mohelky, a vytvořit možnosti napoje-
ní zatím neodkanalizovaných bytových nebo rodin-
ných domů. Podíl města se vztahuje právě na kana-
lizační propojení do Rychnova u Jablonce n. N. a na
zvýšení kapacity tamní čistírny odpadních vod,“ vy-
světluje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

(jn)

■ Aktuálně
Magistrát je nejvíce 
přívětivým úřadem v kraji
Jablonec nad Nisou se v soutěži
Přívětivý úřad drží od jejího začátku,
tedy od roku 2016, na 2. místě kraj-
ského žebříčku. Za rok 2021 se
v hodnocení o příčku posunul, je te-
dy na prvním místě v Libereckém
kraji. Prvenství mu přinesl systém
odbavování klientů v době pande-
mie.

„Jsem velmi potěšen, že Minis-
terstvo vnitra ČR vyhodnotilo naši
práci v nelehkém roce 2021 a v sou-
těži Přívětivý úřad se Magistrát měs-
ta Jablonec nad Nisou umístil na
prvním místě v Libereckém kraji.
Děkuji všem úředníkům za jejich
přínos k dosažení prestižního oceně-
ní a věřím, že jej v příštím roce ob-
hájíme,“ konstatuje tajemník jablo-
neckého magistrátu Marek Řeháček,
který prestižní ocenění převzal
v pondělí 8. listopadu v Arcibiskup-
ském paláci v Olomouci z rukou ná-
městka ministra vnitra Petra Vokáče.

„Potěšující byl už fakt, že od 1. roč-
níku soutěže Přívětivý úřad se drží-
me v první trojici. To, že jsme za rok
2021, který byl tak tvrdě pozname-
nán pandemií a celorepublikovým
lockdownem včetně uzavření úřadu,
postoupili na příčku první, a to za
systém odbavování klientů, je více
než skvělá zpráva a svědčí to o dobré
práci zaměstnanců úřadu. Loni jsem
říkal, že vždy je možné svou práci
zlepšit. A náš úřad to zvládl. Děkuji
všem,“ připomíná primátor Jablonce
nad Nisou Jiří Čeřovský. 

Do 6. ročníku soutěže Přívětivý ú-
řad se zapojilo 132 obcí s rozšířenou
působností a městských částí Prahy,
tj. 58 % z celkového počtu. Účastníci
soutěže odpovídali v průběhu února
2021 prostřednictvím online dotaz-
níku na 70 otázek. Organizátoři sou-
těže pak vše zkontrolovali a na zá-
kladě výsledků odpovědí stanovili
pořadí. Celkové prvenství získalo
město Kolín, následované Žďárem nad
Sázavou na místě druhém a Ostra-
vou. V Libereckém kraji byl jako nej-
lepší vyhodnocený Jablonec nad
Nisou, druhý Liberec a třetí Turnov. 

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo vnit-
ra ČR a podle slov ředitele odboru
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy Davida Slámy: „Oce-
něná města tedy mohou být považo-
vána za nejpřívětivější právě pro
svůj ucelený přístup při přemýšlení
o zvyšování kvality služeb (od délky
úředních hodin přes vývoj mobil-
ních aplikací a přívětivost a rychlost
komunikace až po participační plá-
nování nebo aktivity v boji proti šíře-
ní nákazy covidu-19.“ (jn)

Bojovali na frontách i s viry. Den válečných veteránů a obětí válek 1. světové války slavíme vždy 11. listopadu. Také
letos ho provázel slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče. Letošní
oslavy byly spojené s udělením Záslužných medailí IZS Libereckého kraje. Na nástupu s předáváním vojenských medailí i oce-
nění Libereckého kraje se aktivně podílel i primátor Jiří Čeřovský. Spolu s mnoha významnými tvářemi regionu uctil nejen pa-
mátku hrdinů I. a II. světové války, ale také složil hold žijícím vojákům, kteří se účastnili některých současných válečných kon-
fliktů. Souběžně byli ocenění zástupci IZS, kteří odvedli a nadále odvádějí nadstandardní péči v současném boji s onemocně-
ním COVID-19. Dále byli vyznamenáni armádní příslušníci resortními vyznamenáními, příslušníci aktivních záloh a lidé z kraj-
ského vojenského velitelství. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta udělil záslužné medaile integrovaného záchranného systé-
mu. Mezi oceněnými byla např. bývalá ředitelka Oblastního spolku ČČK v Jablonci Kateřina Havlová, která obdržela záslužnou
medaili II. stupně za příkladné činy provedené v obecní prospěch, za dobročinnou a charitativní činnost. Foto Martin Kubišta
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Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Nejprve jsem vstoupila do politiky evropské.
Takže opačně, než je běžné. Na jaře v roce 2014
jsem kandidovala do Evropského parlamentu,
neboť jsem pro EU pracovala a chtěla jsem dě-
lat to, čemu rozumím. Bohužel to nevyšlo, ale
kampaní jsem se zviditelnila a ti, kterým jsem
byla sympatická, mě oslovili, zda bych se ne-
chtěla zapojit do dění v Jablonci. Do komunál-
ních voleb mě nejprve oslovili v Praze, ale já si
řekla, když už se zapojit, tak v místě, které
mám ráda, ve kterém jsem vyrostla, a v místě,
které je mojí srdcovou záležitostí. A motiv? Ne-
mám ráda, když se jenom remcá u piva, což je
v Čechách běžné. Chtěla jsem zkusit, jak to
v politice funguje, a doufala jsem, že to není tak
hrozné, jak se povídá. Chtěla jsem převzít od-
povědnost za dění ve městě a pokusit se ho ně-
jak ovlivnit. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Člověk dělá, co umí. Jsem právnička, a tak
u městských vyhlášek sleduji jejich užitečnost
i soulad se zákonem, či v případě potřeby vytvo-
řím novou. Zpočátku jsem byla členkou kontrol-
ního výboru a komise prevence kriminality, kde
jsem chtěla jako mediátorka přispět při řešení
sporných věcí mezi občany. Jako maminka jsem
více začala vnímat důležitost sociálních věcí
a nyní jsem v komisi humanitní a vzdělávací.

Studovala jste právo, proč tento obor?
Byla to idea boje za spravedlnost. Postupně
jsme zjistila, že právní prostředí bohužel není
jenom o spravedlnosti. Proto jsem nikdy ne-
chtěla dělat advokacii, kde se bojuje za jednu
stranu, používají se jakékoli argumenty jen
proto, abyste vyhrál. Proto u mě zvítězilo ev-
ropské právo a politika, kde by mělo jít ideálně
o spolupráci a hledání řešení prospěšných pro
všechny zúčastněné. Že tomu tak často není, to
už by bylo na jinou debatu. 

Zkušenosti máte i ze zahraničí, kde jste stu-
dovala a pracovala. Co z toho lze aplikovat
v našem prostředí?
Když jsem přišla zpět, byla jsem díky zkuše-
nostem otevřená. Věřila jsem, že i jako žena
mohu prosazovat mnohé, mé poznání ze zahra-
ničí mi dávalo odvahu a lehkost. V cizině jsem
nikdy neměla problém s tím, že jsem žena,
a zejména ve Skandinávii ženám naslouchali,
ženy jsou tam sebevědomé a jejich slovo, na
rozdíl od českého prostředí, má stejnou váhu
jako mužské. U nás je stále těžké se jako žena
prosadit. Jako příklad uvedu výbory humanitní
a kontrolní. V tom prvním jsou pouze ženy,
i když mají odlišný názor, řeknou si ho v klidu
a nakonec dojdou k nějaké shodě. V tom dru-
hém je převaha mužů, kde se každý bije, i emo-
cionálně, za svoji pravdu, mnohdy jsou to ne-
příjemné okamžiky. Bohužel české prostředí
mě malinko semlelo, ale opět se v sobě snažím
tu lehkost najít.

Jak vnímáte současný Jablonec?
Podle mě je to úžasné město k životu. Propojuje
přírodu s kulturním životem. Co mi zde asi chy-
bí, je více cyklostezek, upravenější rekreační
část v okolí přehrady, ale i zelenější centrum.
Myslím, že náměstí, okolí Centralu a další mís-
ta jsou příliš „betonové“ než zelené a moc k po-
sezení a zastavení nelákají.

Jste maminka, jak si užíváte tuto roli?
S narozením dcery přišlo do mého života ob-
rovské bohatství. Jsem takový ten typ, který
musí pořád pracovat, ale díky rodičovství jsem
zvolnila a objevuji nové radosti. Mateřství mě
donutilo zastavit se, rozhlédnout, přehodnotit
mnohé a zjistit smysl řady činností. Dcera je
velkým obohacením našeho manželství, spo-
lečně se radujeme, malujeme, tančíme, vní-
mám dětskou spontánnost a člověk si váží kaž-
dého společného okamžiku.

Hodně pracujete, věnujete se rodině, máte
„svůj“ volný čas?
Mám, a to díky manželovi, který mi v mnohém
vychází vstříc. Velké díky patří také babičce,
která nám velmi pomáhá. Díky jejich podpoře
se mohu věnovat i sobě. Ráda si přečtu pěknou
knihu, ale dělám i činnosti pro svůj osobní roz-
voj, které mě posouvají. Ráda medituji, cvičím
jógu. Občas si vyrazím na túru, dám si saunu
a masáž. Mám ráda teplo, moře a slunce. Mým
snem býval dům u moře, splnil se mi v podobě
paneláku u jabloneckého moře. V mládí jsem
hrávala za Jablonec basket, ale zatím jsem se
k němu, byť rekreačně, nevrátila. Dceři jsem
však již pořídila malý míč a začínáme driblovat.

Jaká je Michaela Tejmlová?
Myslím, že jsem zbytečně sebekritická, ale pra-
cuji na tom, abych na sobě i v životě viděla
hlavně to hezké. Přitom ale ocenit ostatní umím,
tak ještě to musím aplikovat na sebe. Žiju srd-
cem, miluju svou rodinu a ráda pracuji pro lidi.
Zároveň je pro mě velmi důležité, jak se s těmi
lidmi cítím, jak jim věřím, zda se mi s nimi hez-
ky komunikuje. Hlavním měřítkem v životě je
fakt, že to, co dělám, mi přináší radost a pocity
štěstí, to samé bych přála všem nejen na Vá-
noce.

Jiří Endler

Michaela Tejmlová
Žiju srdcem, miluju svou rodinu a ráda pracuji pro lidi

■ Michaela Tejmlová
Narozena roku 1977 v Jablonci nad Ni-
sou. Absolventka gymnázia v Tanvaldě.
Vystudovala právo na Karlově univerzitě
v Praze a evropské právo na univerzitě
ve Stockholmu. Sedm let působila jako
právnička Evropské komise v Bruselu
a rok na Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu ČR, nyní je poradkyní v organiza-
ci Vaše Evropa. Je právnička a mediátor-
ka. Zastupitelkou města je od roku 2014,
nezávislá kandidátka za Společně pro
Jablonec.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Michaela Tejmlová 

Foto archiv Michaela Tejmlová 
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Akce v rámci jabloneckého adventu 2021
Vstup na akci se řídí aktuálními vládními
nařízeními a povolenou kapacitou. Změny
v programu vyhrazeny.

27. 11. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ!
Otevření trhu drobných radostí, vánoční dílny,
sousedské setkání všech lidi dobré vůle. V 17.00
hodin rozsvícení vánočního stromu s překva-
pením, zpívání u stromečku, vítání adventu.
Rýnovice, náves.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
28. 11., 13.00–17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tvořivé dílničky, vystoupení hudebních krouž-
ků, www.vikyr.cz, OC Central. 

28. 11., 15.00–19.00 hodin
OTEVŘENO TURISTICKÉ INFOCENTRUM
s předvánočním prodejem regionálních výrob-
ků. Výstava malíře Jizerských hor – Wenzel Franz
Jäger (poslední možnost návštěvy výstavy).
Výstava Vítězové bílé stopy (mimořádně vstup
zdarma), www.kulturajablonec.cz, Dům náro-
dopisců Scheybalových. 

28. 11.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PŘED RADNICÍ
16.30 – dětský sbor Iuventus, gaude!
17.00 – rozsvícení stromu
17.10 – soubor Gospel Yetu
Více na www.kulturajablonec.cz.

28. 11.–5. 12. 
SCHRÁNKA NA DOPISY PRO JEŽÍŠKA
Schránka na dopisy pro Ježíška bude pod vá-
nočním stromem umístěna celý týden.

1. 12. /středa/ 14.30 hodin
ADVENTNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
PRO SENIORY – KAREL
Celovečerní dokumentární film, který o Karlu
Gottovi natočila režisérka Olga Malířová Špáto-
vá. Vstup volný, kapacita omezená. Kino Rad-
nice. Lístky k dostání v pokladně kina Radnice
nebo Eurocentra. www.kinajablonec.cz.

3. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI – VÁNOČNÍ SALON
Městské divadlo, www.divadlojablonec.cz.

4. 12. /sobota/
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V KOKONÍNĚ
16.00 – dílničky

18.30 – rozsvícení vánočního stromu
Tradiční vánoční akce s rozsvícením stromu,
hudebním vystoupením a oblíbeným svařáč-
kem. V případě zhoršení epidemiologické situ-
ace se dílničky konat nebudou, ale vánoční
strom před KD společně rozsvítíme. Kulturní
dům v Kokoníně.

4. 12. /sobota/ 13.30–16.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Kulturní akce se zábavným programem pro dě-
ti spojená s nadílkou, www.vikyr.cz, zahrada
Pivovaru Volt.

4. 12. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Rezervace nutná (tel. 605 733 540), 
www.centrumjablicko.cz.

4. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Pásmo lidových vánočních zvyků, tanců a písní
z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší. Městské
divadlo, www.nisanka.cz.

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
5. 12. /neděle/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ STROM NA MŠENSKÉ HRÁZI
Tradiční akce pořádaná Osadním výborem Mše-
no a Spolkem Jablonecká přehrada.

7. 12. /úterý/ 15.00 hodin
EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA
Divadelní představení divadla Kampa inspiro-
vané knihou Simone Berteaut. Zadáno pro Cen-
trum sociálních služeb.

7. 12. /úterý/ 18 hodin
EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA
Divadelní představení divadla Kampa inspirova-
né knihou Simone Berteaut. Vstup volný, kapaci-
ta omezená. Lístky k dostání v pokladně kina
Junior nebo Eurocentra, www.mestojablonec.cz.

9. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ROSE MELODY & AMEDEUS KVARTET 
Vánoční koncert swingového bandu pod vede-
ním Štěpána Růžičky se smyčcovým kvartetem,
www.kulturajablonec.cz, Eurocentrum.

9. 12. /čtvrtek/
VYDÁNÍ JABLONECKÉHO BETLÉMU
Malovaný vystřihovací betlém výtvarnice Mar-
kéty Škopkové s jabloneckými motivy pro
všechny zájemce. Městská galerie MY.

10.—12. 12. /pátek–neděle/ 
ČESKÉ VÁNOCE V PALACE PLUS

Adventní akce pro dospělé i děti s bohatým do-
provodným programem – předvádění výroby
vánočních ozdob, kreativní dílny, prodej čes-
kých vánočních ozdob, skla a bižuterie.
www.palaceplus.cz.

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
12. 12. /neděle/ 19.00 hodin
LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM
Vánoční multioborové představení žáků ZUŠ
Jablonec n. N. Městské divadlo, www.zusjbc.cz.

17. 12. /pátek/ 15.00 hodin
PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK
Přijďte podpořit dobrou věc koupí hrnečku s la-
hodným mokem. 

18. 12. /sobota/ 14.30 hodin
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Adventní filmová pohádka pro děti. Vstup volný,
kapacita omezená. Kino Junior. Lístky k dostá-
ní na pokladně kina Radnice nebo Eurocentra, 
www.kinajablonec.cz.

27. 12. /pondělí/ 10.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, MUZEUM SKLA 
A BIŽUTERIE
Vánoční předvádění výroby a workshop firmy
RAUTIS. Více na 15. straně, www.msb-jablonec.cz.

31. 12. /pátek/ 17.00 hodin
SVAŘÁČEK U OHŇOSTROJE
Pokud bude tradiční ohňostroj v Kokoníně,
přijďte se ohřát svařáčkem. Cvičiště autoškoly
v Kokoníně.

VÝSTAVY:
Do 30. 4. 2022 /všední dny 10–12.30 
a 13–17 hod., sobota 10–13 hod./
VÍTĚZOVÉ BÍLÉ STOPY
Dům Scheybalových 
Výstava věnovaná běžeckému lyžování – fotky,
dresy, poháry i cenné medaile, 
www.kulturajablonec.cz.

28. 11.–25. 2. 2022 /všední dny 8–19 hod.
JIZERSKÁ 50 – MŮJ OSOBNÍ ZÁVOD 
Foyer Eurocentra 
Výstava s texty a fotografiemi, 
www.kulturajablonec.cz.

9. 12. 2021–28. 2. 2022 /úterý 13–17 hodin,
středa až sobota 10–12.30 a 13–17 hodin
VÝSTAVA BETLÉMY A VÁNOČNÍ 
POHLEDNICE MALÍŘE JIŘÍHO ŠKOPKA
Městská galerie MY
Maloskalský betlém a mnoho dalších děl od ab-
solventa železnobrodské sklářské školy.

Klub Na Rampě v prosinci 2021
I přes zhoršující se epidemiologickou situaci
a zpřísněné podmínky pro vstup veřejnosti
na klubové kulturní akce, Klub Na Rampě
zůstává pozitivní a akční, s důvěrou v zod-
povědnost každého jednotlivce lačného po
společnosti a kultuře. 

„V prosinci jsme dali přednost výhradně české
hudební scéně. Ze zvučných jmen se můžete tě-
šit začátkem měsíce na Yo Yo Band (4. 12.) a po
svátcích již tradičně na muzikálového Ježíše
Kamila Střihavku & Leaders (28. 12.),“ zve na
skvělou muziku Milena Bauerová, dramaturgy-
ně Klubu Na Rampě. 

Vy, kteří máte v oblibě hudbu a humor kapely
Jablkoň, budete jistě nadšeni z nového hudeb-
ního uskupení vzniklého kolem zpěváka Mi-
chala Němce, jež si říká Krajina Ró (11. 12.).
Prostor k hudebnímu projevu klub poskytne
několika lokálním kapelám, které si vždy na-

jdou své fanoušky: ska-punk Divoký astma do-
plní přednášku a křest knihy Jana „Venci“
Franckeho Sám sobě psem (3. 12.) – jeho zá-
žitky ryzí z extrémních krizí v divočině. Mezi
vánoční tradice na Rampě již neodmyslitelně
patří vystoupení divadelního uskupení Vichr

z hor (17. 12.), které se letos pojí s koncertem
místní nadějné mladistvé kapely Stellar. „Ne-
bojte, letos nebudou chybět koncerty místních
kapel Maršál bazén (18. 12.), Nůž (22. 12.),
Echt! Sprostá a ubohá či Ze dna,“ ujišťuje ná-
vštěvníky a milovníky místních kapel Baue-
rová.

Atmosféru Vánoc jistě navodí vánoční pohád-
ka pro děti O tom, co se možná stalo (12. 12.),
vánoční bluegrassový koncert kapel Veget, BG
Bazar a Good Water band (16.1 2.) a vánoční
besídka studia Kokos (19. 12.).

Prosincová beseda bude velmi zajímavá pře-
devším pro turisty, Míra Hřeben Vás seznámí
s dálkovými turistickými trasami České repub-
liky (8. 12.). 

Pokračuje dál i workshopu afrického bub-
nování (2. 12.), kvíz (14. 12.) a astrosetkávání
(20. 12.). Bar je otevřen i na Štědrý den a o svát-
cích! (mb, end)

Yo Yo Band
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Nisanka připomene zvyky a rozdá dárečky
V sobotu 4. prosince od 16 hodin se v měst-
ském divadle uskuteční tradiční předvánoční
pořad Vánoce s Nisankou, v němž folklorní
soubory Nisanka, Nisanka Plus, Malá Nisan-
ka a jejich hosté představí podještědské, po-
jizerské a podkrkonošské koledy a zvyky,
které se váží k období adventu.

Letošní představení připadá na svátek svaté
Barbory. V některých domácnostech dodnes dr-
ží tradici, kdy si v předvečer jejího svátku, tedy
5. prosince, dávají děti na okno ponožku a dou-
fají, že v ní ráno objeví nějaký pěkný dárek ne-
bo sladkost. Na tento den se také do vázy dává
uříznutá třešňová větvička, která v teple domo-
va do Štědrého dne vykvete. Tento prastarý li-
dový zvyk je spojený s legendou o sv. Barboře,
která cestou na popraviště utrhla třešňovou
větvičku a ta, přestože byla zima, kouzelně vy-
kvetla. 

„Pro každé Vánoce s Nisankou připravujeme
nové téma, které propojuje jednotlivá čísla.
Letos to celé bude o přípravě a rozdávání dár-
ků, se kterými byl, je a bude celý adventní čas

neodmyslitelně spojený. Drobné dárky rozdá-
vají nejrůznější adventní postavy, jako je Mi-
kuláš nebo Barborka, ale všichni se těší hlavně
na Ježíška. V našem regionu však dříve nechodil
Ježíšek, ale Kristydle,“ sdělila vedoucí souboru
Jana Hamplová. Kristydle byla postava zahale-
ná, podobně jako Barborka, do bílého plátna,
někdy měla i na zádech připevněná křídla a vy-
padala jako anděl. Kristydle zazvonilo pod okny
nebo za dveřmi, ve světnici pak děti nejrůzněj-

ším způsobem zkoušelo a pokud dobře odpoví-
daly, dostaly dárečky. To bývala obvykle jablíč-
ka, perníky, oříšky, figurky ze sušeného ovoce,
prosté hračky ze dřeva, ale třeba starší děvčata
mohla dostat i šňůrku s granátky. 

V divadle nebudou chybět trošku ztřeštění
čerti a andělé, dozvíme se, kde se bere vánoční
stromeček a že na noční výpravy je potřeba se
teple obléknout. Za dlouhých zimních večerů
se přadlo, tkalo, šilo, vyšívalo, dralo peří a tře-
ba i pletlo, a tak v choreografii Jany Hanajové
uvidíme, zda děvčata pro chlapce šálku za od-
vedenou práci upletou a na oplátku nějaké ty
skleněné korálky dostanou. Zkrátka dárečků
bude všude plno.

„Dnes je bohužel advent spojen především
s honem za vykoupením všech obchodů a e-sho-
pů a zároveň současná složitá doba nepřináší
mnoho optimismu. Doufáme proto, že budeme
moci přinést radost, tanec, zpěv, legraci a zkrát-
ka dobrou náladu všem, kteří na naše předsta-
vení dorazí,“ uvedla závěrem Jana Hamplová.

(jh, end)

Vrabčáci s hosty Veverkou a Gyöngyösi
V pořadí již XXVII. adventní koncert při-
pravil pro své příznivce Dětský pěvecký sbor
Vrabčáci, působící při Základní škole Mozar-
tova Jablonec nad Nisou. Společně s mladšími
zpěváčky z Vrabčat a za přispění letošních
prvňáčků, kteří si říkají Písklata, vystoupí
10. prosince na prknech Městského divadla
Jablonec.

Pro pravidelné návštěvníky této oblíbené vá-
noční akce mají připraven pestrý výběr z jejich
repertoáru, ale zazpívají také nově nastudova-
né skladby. Z hrdel mladých zpěváků zazní sta-
rá muzika či spirituály a chybět nebudou oblí-
bené vánoční písně.

Pořadem již tradičně provází Lucie Peterková,
která letos na pódiu přivítá i významné hosty,
a to hobojistu virtuosa Viléma Veverku a zpě-
vačku Leonu Gyöngyösi. Spolupráce Vrabčáků
pod vedením sbormistra Pavla Žura s Vilémem
Veverkou bude první.

„Vilém Veverka vystupoval v jabloneckém di-
vadle již mnohokrát, pokaždé s obrovským úspě-
chem. Zajímavým počinem byl jeho koncert na
molu jablonecké přehrady, který přilákal na tři
tisícovky diváků. Je tedy nasnadě, že i tentokrát
je o akci veliký zájem. Leona bude mít svoji

jabloneckou premiéru,“ říká na adresu umělců
Pavel Žur, sbormistr DPS Vrabčáci a ředitel di-
vadla. Klavírní doprovod zajišťují Romana
Halamová a Dagmar Vajdíková.

Jak již bylo uvedeno, v průběhu koncertu za-
zní vánoční písně a koledy a jako obvykle si bu-
dou moci přítomní s hlavními aktéry večera
společně zanotovat. Nejkrásnější svátky roku
jsou k tomu jako stvořené a krásné prostory
místního secesního kulturního stánku jsou
k podobným akcím ušité na míru. Adventní
koncert Vrabčáků, Vrabčat a Písklat se koná za
finanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou a ve spolupráci s Městským divad-
lem Jablonec nad Nisou.

Pro Vrabčáky není jejich Adventní koncert je-
dinou vánoční aktivitou. V úterý 14. prosince
budou hosty hudebního projektu Náš domov
Evropa a o den později, tedy 15. prosince, se ob-
jeví v polské Jelení Hoře, tentokrát po boku pol-
ských interpretů. (ims)

Sezona vyvrcholí mezinárodním projektem
Ojedinělý projekt Náš domov – Evropa, který
chystá Městské divadlo Jablonec nad Nisou,
nese velké poselství – propojit přeshraniční
spolupráci s polskými partnery. Současně
chce seznámit českou kulturní obec s pol-
skou hudební produkcí sladěnou s českou
operní tvorbou.

Adventní večer plný krásných melodií a špičko-
vých sólistů s mezinárodní účastí je naplánovaný
na 14. prosince na scéně divadla. „Mezi inter-
prety se objeví taková jména, jako sopranistka
Tereza Mátlová, tenoři Dušan Růžička a To-
masz Janczak,“ prozradil ředitel jabloneckého
divadla Pavel Žur.

Další zajímavou osobností bude dirigent
Dolnoslezské filharmonie v Jelení Hoře Szy-
mon Makowski, který je úspěšný v celém Pols-
ku i v zahraničí. „Neobjeví se na zdejší scéně
poprvé, pod jeho vedením tu vystupovala
Pražská komorní filharmonie. Tentokrát se
s taktovkou v ruce postaví před filharmonii
hradeckou,“ uvedl Žur.

Právě Filharmonie Hradec Králové bude nos-
ným pilířem celého večera. Hudební veřejnost

jistě ví, že jablonecké divadlo má s tímto těle-
sem vynikající spolupráci, několik let se podílí
na již tradičních Novoročních koncertech. 

A na jaký program se mohou diváci těšit?
Zazní nejznámější árie z Prodané nevěsty Bed-
řicha Smetany a Rusalky Antonína Dvořáka,
z polské strany pak árie z národní opery
Straszny dwór (česky Strašidelný zámek) a pís-
ně dalších polských autorů. Co by to bylo za
operní večer, kdyby chyběli italští mistři, a tak
se diváci mohou těšit i na slavné árie Giacoma
Pucciniho z Turandot a Madam Butterfly, z Giu-
seppe Verdiho La Traviaty.

„Vzhledem k tomu, že se mezinárodní hudeb-
ní večer koná v předvánočním čase, přizvali
jsme také Dětský pěvecký sbor Vrabčáci a spřá-
telený polský dětský sbor Zloté nutki, aby zaz-
pívaly nejznámější české i evropské koledy
a vánoční písně,“ doplnil ředitel divadla, hlavní
organizátor celé akce. Přípravy si vyžádaly víc
jak půl roku práce.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou patří řa-
du let k hlavním nositelům kultury ve městě,
ale i v širokém okolí. Nejen, že nabízí to nejlep-
ší a nejzajímavější z české divadelní a hudební
scény, ale jde i za hranice naší vlasti. Projekt
Náš domov – Evropa je vyvrcholením hudební
produkce. Přínosem bude i workshopová dílna,
která seznámí děti s blízkostí obou slovanských
jazyků a současně jim dá bližší vhled do kultu-
ry našich severních sousedů.

Finančně je projekt podpořen Evropským
fondem pro přeshraniční spolupráci EFRR
a programem Interreg V – A Česká republika –
Polsko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu
Nisa. Volně navazuje na obdobnou akci s ná-
zvem Evropa – náš domov, která se těšila ob-
rovskému úspěchu v roce 2017. (ras)

Foto Martin Kubišta

Foto Jiří Endler

Sopranistka Tereza Mátlová, tenor Dušan Růžička
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Vánoční bohoslužby v Jablonci /1. 12. 2021–9. 1. 2022/
Ochranovský sbor 
při Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N., 
www.jednotabratrska.cz 

25. 12. /sobota/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Vánoční vyprávění pro děti a zpívání koled

2. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2022
Heslo 2022: Ježíš říká: Kdo ke mně
přijde, toho neodmítnu. Jan 6,37

Církev československá husitská
Kostel Dr. Farského,
nám. Dr. Farského, Jablonec n. N.,
http://jablonec.ccshhk.cz

28. 11. /neděle/ 14.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba s žehnáním adventních
věnců

4. 12. /sobota/ 14.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert. Artefaktum

5. 12. /neděle/ 14.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

12. 12. /neděle/ 14.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

17. 12. /pátek/ 18.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT PS JANÁČEK

19. 12. /neděle/ 14.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

23. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
NA ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ
Přístupné veřejnosti

24. 12. /pátek/ 22.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
HEJ, MISTŘE

25. 12. /sobota/ 14.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba

26. 12. /neděle/ 14.00 hodin
RODINY PÁNĚ,
PRVOMUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA
Bohoslužba

2. 1. /neděle/ 14.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 20. 12. 2021 do 8. 1. 2022
10.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku, Jablonec n. N.,
www.bjbjablonec.cz

24. 12. /pátek/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /sobota/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA NA BOŽÍ
HOD

1. 1. /sobota/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBA

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu
v ul. E. Floriánové 8, Jablonec n. N.
vchod z parkoviště, www.ksdz.cz

19. 12. /neděle/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.
www.starokatolici-jablonec.cz

28. 11. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

5. 12. /neděle/
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
10.00 – Bohoslužba
15.00 – koncert Gospel Yetu

12. 12. /neděle/ 10.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba
17.30 hodin – adventní koncert: Petr
Tomeš – varhany a Sbor dobrovolných
muzikantů

19. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

24. 12. /pátek/ 24.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Půlnoční eucharistická slavnost
Narození Páně

26. 12. /neděle/ 10.00 hodin
SVATÉ RODINY – bohoslužba

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.
www.jablonec.evangnet.cz

28. 11. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
s vysluhováním sv. večeře Páně

5. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

12. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

19. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

25. 12. /sobota/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře
Páně

26. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

2. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY
s vysluhováním sv. večeře Páně

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec n. N.
www.cbjablonec.cz

28. 11. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

5. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
S vysluhováním Večeře Páně

12. 12. /neděle/ 10.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

19. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

26. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

29. 12. /středa/ 10.00 hodin
BOHOSLUŽBA

31. 12. /pátek/ 16.00–19.00 hodin
SILVESTR
Neformální setkání

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonec n. N., Horní náměstí 12
Jablonec n. N., tel.: 483 312 327
e-mail: fara@farnostjablonec.cz
www.farnostjablonec.cz
Roráty – časná ranní mše svatá ke cti
Panny Marie již od doby Karla IV. v době
adventní pouze při svíčkách se starými
zpěvy. Každé úterý a sobota v 6.00 hodin
v kostele na Horním náměstí.

28. 11. /neděle/
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
– žehnání adventních věnců
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

5. 12. /neděle/
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

12. 12. /neděle/
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Janov n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

19. 12. /neděle/
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N. (na začátku

mše sv. předávání
betlémského světla)

14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec n. N.

23. 12. /čtvrtek/
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Rozdílení (lampičky nebo svíčky
s sebou)

24. 12. /pátek/
ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
10.00 – věznice
13.00 – otevření betlému v kostele

na Horním nám.
16.00 – Jablonec n. N. – dětská
16.00 – Lučany n. N.
22.00 – Rádlo

25. 12. /sobota/
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
0.00 – Jablonec n. N.
0.00 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

26. 12. /neděle/
SVÁTEK SVATÉ RODINY
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N. –

obnova manželských závazků
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec n. N.

27. 12. /pondělí/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
18.00 – Jablonec n. N. – žehnání vína

28. 12. /úterý/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
18.00 – Jablonec n. N.

29. 12. /středa/
PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ
PÁNĚ
18.00 – Jablonec n. N.

30. 12. /čtvrtek/
ŠESTÝ DEN V OKTÁVU
NAROZENÍ PÁNĚ
18.00 – Mšeno

31. 12. /pátek/
SEDMÝ DEN V OKTÁVU
NAROZENÍ PÁNĚ
9.00–16.00 – Jablonec n. N. adorace
16.00 – Jablonec n. N.
18.00 – Rychnov u Jablonce n. N.

1. 1. 2020 /středa/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Dobrá Voda
16.00 – Lučany n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

2. 1. /neděle/
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

6. 1. /čtvrtek/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
Obřad žehnání vody, křídy a kadidla
18.00 – Mšeno – Jablonec n. N.

9. 1. /neděle/
SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

Betlém na Horním náměstí 
otevřen dle rozpisu:
24. 12. 13.00–17.30
25. 12.–12. 1. 9.00–17.30

Sbor Církve adventistů 
sedmého dne
Petra Bezruče 2510/61
Jablonec nad Nisou 466 01
www.casdjbc.cz

24. 12. /pátek/ 9.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Vánoční snídaně

Jiří Škopek: Za hvězdou betlémskou, 2010
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Vánoční i ostřejší muzika v Eurocentru
Kultura Jablonec v prosinci nabídne nejen
Vánoční slavnosti pod širým nebem, ale i tra-
diční programy v prostorách Eurocentra.

Ve čtvrtek 9. prosince přiveze místní swingový
band Rose Melody na svůj vánoční koncert
smyčcový Amedeus kvartet a také dalšího hos-
ta – zpěváka, muzikálového herce a pedagoga
Josefa Štágra. 

Swingově laděný bude i večer 29. prosince,
kdy zahraje velký Orchestr Rudy Janovského.
Jeho repertoár je poskládán z melodií 30.–60.
let minulého století. Orchestr striktně dodržuje
taneční rytmy jednotlivých skladeb, takže bu-

dou potěšeni i tanečníci společenských a swin-
gových tanců.

Prosincový program pak okoření metalový
Krucipüsk. Do Jablonce dorazí v sobotu 18. pro-
since, aby fanouškům odehrál průřez hitů celé
své třicetileté existence.

Vstupenky na akce lze zakoupit v předprodeji
v Eurocentru nebo on-line na webu www.kul-
turajablonec.cz. V případě, že by byla akce zru-
šena v souvislosti s omezeními kulturních akcí
hygienickými nařízeními či z podobného důvo-
du, všem, kteří zakoupili vstupenky v předpro-
deji, bude vstupné v plné výši a bez odkladu
vráceno. (jo)

Rose Melody

Turistické infocentrum oslavilo 25 let
Dnes samozřejmost, před 25 lety novinka.
Jablonecké infocentrum pro turisty patří
k nejstarším v regionu a za dobu své exi-
stence prošlo mnoha změnami.

Zřízeno bylo městským úřadem a slavnostně za-
hájilo provoz 2. prosince 1996. Stalo se tak prvním
informačním centrem v Jizerských horách a hned
po Turnovu nejdéle fungujícím informačním
centrem celého regionu. Od roku 2009 je součás-
tí tehdy nově vzniklé obecně prospěšné společ-
nosti Jablonecké kulturní a informační centrum.
V roce 2014 své působiště přestěhovalo do zre-
konstruovaných prostor bývalé fary v Kostelní uli-

ci, dnes známé jako Dům Scheybalových. Od le-
tošního ledna je součástí Kultury Jablonec, p. o.
A právě pod křídly nové společnosti, symbolicky
na oslavu 25 let existence, rozšířilo své služby
o další pracoviště a návštěvníky uvítalo v nových
prostorách v budově radnice.

Ostřílený tým infocentra si díky mnohaleté zku-
šenosti dokáže poradit téměř se vším: „Naše info-
centrum bývá jedním z prvních míst, které turisté
navštíví. Hledají tipy na výlety, na akce, někdy
potřebují pomoci najít ubytování podle svých
představ nebo si chtějí koupit něco na památku.
Někdy nás však návštěvníci zaskočí i s kurióz-
ními dotazy. Třeba který z prezidentů zemřel

dřív, zda Černěnko nebo Andropov, nebo kdy
Amerika vstoupí do Evropské unie,“ usmívá se
dlouholetá vedoucí íčka Hana Herkommerová. 

„Většinu informací lze dnes dohledat na inter-
netu, i proto máme ve správě turistický portál
www.jablonec.com. Stále však mnoho našich
zákazníků preferuje osobní doporučení, nebo si
přijdou např. pro papírové mapy,“ uzavírá
Hana Herkommerová.

Po celou dobu své činnosti se turistické info-
centrum neobejde bez podpory města Jablonec
nad Nisou, jehož dobré jméno pak šíří mezi tu-
zemskými návštěvníky i v zemích napříč Evro-
pou nebo za oceánem. (rsch)

Slavnostní otevření Informačního centra v prosinci 1996. Foto archiv TIC
Helena Rudolfová, sezonní pracovnice Turistického informačního centra, 

v nových prostorách jablonecké radnice. Foto archiv TIC

Tip na vánoční dárky s dotykem Jablonce
Nákupy vánočních dárků si můžete zpříjem-
nit návštěvou turistického infocentra. V jeho
sortimentu najdete mnoho originálních kous-
ků, které jsou k dostání pouze v limitova-
ných edicích, výrobky od lokálních dodava-
telů i klasiku v podobě regionální literatury. 

„Maličkosti zakoupíte do stokoruny, ale určitě
si vybere i náročnější zákazník. Téměř vše, co
prodáváme, má vazbu na Jablonec nebo Jizer-
ské hory,“ upřesňuje Petra Fapšo z turistického
infocentra. 

„Ve velké míře k nám lidé před Vánocemi při-
cházejí pro kalendáře nebo knížky – ať už o na-
šich horách a zajímavých místech nebo třeba
o Krakonošovi či pro regionální kuchařky.
Oblíbená jsou trička z kolekce Jablonecké mo-
ře nebo čepice či čelenky s motivem Jizerek
a Jablonce. Mezi novinkami je např. hrneček

s jabloneckou vedutou, jehož motiv exkluzivně
pro město namaloval rytec Karel Krása. A po-

kud si nejste originálním dárkem jistí, pak ur-
čitě nemůžete udělat chybu koupí Korálkového
vína,“ dodává Petra Fapšo. 

Turistické infocentrum najdete v historickém
Domě Scheybalových. Útulné prostředí je pro
vánoční návštěvu jako stvořené. Navíc přímo
v domě jsou i výstavy s vánoční a zimní téma-
tikou, které vám dovolí na chvíli vydechnout
a užít si tu pravou adventní náladu.

Pro rychlý nákup můžete zajít do nových pro-
stor Turistických informací v budově radnice.
„Je tu výběr toho, co si lidé v našem sortimen-
tu oblíbili, i zimní novinky. Vzhledem k menší
prodejní ploše tu však nabízíme spíše drobněj-
ší dárky jako hrnečky, čelenky, náramky, náuš-
nice… ale samozřejmě Korálkové víno ani tady
chybět nemůže! Budeme rádi, když k nám zaví-
táte třeba během Vánočních slavností,“ uzavírá
Petra Fapšo. (rsch)

Foto Milan Bajer
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Uvedené akce se budou konat pouze
v souladu s hygienicko-epidemiolo-
gickými opatřeními COVID-19

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

2. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MARS V HLEDÁČKU
KOSMICKÝCH SOND
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

9. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PRO MINULOST MÁME
VZPOMÍNKY, PRO BUDOUCNOST
SNY
Vyhlášení výsledků 21. ročníku literár-
ní soutěže. V programu vystoupí spo-
lek loutkářů Vozichet z Jablonce nad
Nisou s představením O starých dív-
kách. Hostem akce bude herec a jablo-
necký rodák Petr Stach (zadáno).

14. 12. /úterý/ 17.00 hodin
HIMÁLAJE
Cestovatelská beseda se Stanislavem
Vosolsobě.

16. 12. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI
Vyhlášení výsledků vědomostních
a čtenářských celoročních soutěží. 

21. 12. /úterý/ 14.00 hodin
STŘEDNÍ VLTAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

21. 12. /úterý/ 17.00 hodin
KLENOTY SECESNÍ BIŽUTERIE
Z DEPOZITÁŘE MUZEA SKLA
A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD
NISOU
Přijďte se pokochat krásou klenotů se-
cesní bižuterie a poslechnout si zají-
mavosti o jejich autorech z úst kurá-
torky muzea Kateřiny Nory Novákové.

VÝSTAVY
GRAFICKÁ TVORBA
Výtvarný obor ZUŠ Jablonec nad Nisou
představuje 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.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
O svátcích, ale i 31. prosince, je hlavní
budova knihovny uzavřena.
Uzavření poboček
Pobočky jsou uzavřeny ve dnech
vánočních prázdnin i o svátcích.

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

2. 12. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin
VÁNOČNÍ SKŘÍTKOVA DÍLNA –
DÁRKY PRO MAMINKY I BABIČKY
Chcete pomoci Ježíškovi? Přijďte si do
skřítkovy dílny vyrobit dárky pro své
blízké. Cena jedné dílničky je 100 Kč.
Přihlášky na webu DDM Vikýř týden
předem. 
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová;
a.tauchmanova@vikyr.cz.

3. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin 
DOK – ZDRAVĚ HRAVĚ – JAK SE
PROJÍST K IDEÁLNÍ POSTAVĚ
Diskusní otevřený klub o životním 
stylu v každém věku. Kontaktní osoba:
J. Zajícová; zajicova@vikyr.cz.

4. 12. /sobota/ 16.00–18.00 hodin 
VÁNOCE S NISANKOU
Vystoupení Malých Nisanek a Nisanky
PLUS na akci folklorního souboru
Nisanka. Kontaktní osoba: A. Francová;
francova@vikyr.cz. Více na 13. straně.

4. 12. /sobota/ 14.30–17.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Kulturní akce se zábavným progra-
mem pro děti spojená s nadílkou.
Vstupné 60 Kč – dítě (v ceně je 
balíček), 50 Kč – dospělá osoba.
Vstupenky zakoupíte pouze 
v předprodeji v DDM Vikýř 
a v pokladně Eurocentra. Kontaktní 
osoba: P. Dostál; dostal@vikyr.cz.

9. 12. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin 
VÁNOČNÍ SKŘÍTKOVA DÍLNA –
DÁRKY PRO CHLAPÁKY
Chcete pomoci Ježíškovi? Přijďte si do
skřítkovy dílny vyrobit dárky pro své
blízké. Cena jedné dílničky je 100 Kč.
Přihlášky týden předem. 
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová;
a.tauchmanova@vikyr.cz.

10. 12 /pátek/ 17.00–19.00 hodin
DOK – LI-MONÁDA ŽIVOTA
Diskusní otevřený klub o životním 
stylu v každém věku. Kontaktní osoba:
J. Zajícová; zajicova@vikyr.cz.

12.–19. 12. /týden/
ZIMNÍ POHÁDKOVÁ STEZKA
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru
a připomenout si ty nejhezčí zimní po-
hádky. 
Kontaktní osoba: P. Svoboda; 
zeminova@vikyr.cz.

16. 12. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin
VÁNOČNÍ SKŘÍTKOVA DÍLNA –
DÁRKY PRO DĚTIČKY
Chcete pomoci Ježíškovi? Přijďte si do
skřítkovy dílny vyrobit dárky pro své
blízké. Cena jedné dílničky je 100 Kč.
Přihlášky týden předem. 
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová;
a.tauchmanova@vikyr.cz.

17. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
DOK – VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Diskusní otevřený klub o životním
stylu v každém věku. 
Kontaktní osoba: J. Zajícová; 
zajicova@vikyr.cz

20. 12. 2021–3. 1. 2022
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Více informací k pořádaným akcím na-
leznete na webových stránkách DDM
Vikýř.

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

1. 12.–22. 12. /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 tří
měsíců s doprovodem.

1. 12. /středa/ 10.00–11.00 hodin
NAŠE TĚLO A TRÁVENÍ
Další ze série povídání o našem těle,
jeho přirozeném fungování, přiroze-
ných procesech. A o tom, co se v na-
šich a s naším tělem děje, pokud se do-
stává do jakékoliv nerovnováhy, a čím
se to na našem těle projevuje. Tento
měsíc se budeme speciálně věnovat
trávení, trávicím enzymům. Proč je má-
me, proč jsou tak důležité a co se s tě-
lem děje, když jich máme nedostatek. 

3. 12. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V JABLÍČKU
Mikulášská besídka pro nejmenší děti
v rámci hravého dopoledne. Prosíme,
hlásit se předem z důvodu omezené
kapacity nejpozději do 25. 11. Cena 
zahrnuje vstup do herničky a 50 Kč za
balíček s ovocem a drobným dárečkem
s láskou vyráběným.

6. 12. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V JABLÍČKU
Mikulášská besídka pro nejmenší děti
v rámci hravého dopoledne. Prosíme,
hlásit se předem z důvodu omezené
kapacity nejpozději do 25. 11. Cena
zahrnuje vstup do herničky a 50 Kč za
balíček s ovocem a drobným dárečkem
s láskou vyráběným.

7. 12. /úterý/ 17.30 hodin
POROZUMĚNÍ BUSINESSU
Další ze série přednášek Martina
Jotova o našich vrozených schopnos-
tech pro úspěch v podnikání, obchodu,
vedení lidí a vydělávání peněz založe-
ných na revolučním porozumění fun-
gování lidské mysli a jejím neomeze-
ném tvořivém potenciálu. Tento nový
pohled pomáhá jak ve velkých korpo-
racích po celém světě, tak i malým,
začínajícím podnikatelům k dosažení
převratných výsledků bez obvyklé
námahy a stresu. Vstup 100 Kč.

8. 12. /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.

10. 12. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO
NEJMENŠÍ
Vánoční dílnička pro nejmenší děti
v rámci hudebně výtvarného kroužku
se zpíváním koled. Cukroví vítáno. 

13. 12. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PEČENÍ PERNÍČKU PRO
NEJMENŠÍ
Přijďte si s námi vychutnat vánoční at-
mosféru a nechte vaše nejmenší vytvo-
řit ty nejdokonalejší osobité perníčky
těchto Vánoc, do kterých mohou vložit
veškerou svou kreativitu. Nutno hlásit
předem do 6. 12. 2021 kapacita omeze-
na. Cena zahrnuje vstup do herničky
a 60 Kč na suroviny.

14. 12. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady? Do
poradny se vám nechce jít? Přijďte se
poradit k nám. Individuální poraden-
ství zdarma.

18. 12. /sobota/ 10.00–18.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE, ALBA
Přijďte si vyrobit krásná a osobitá alba
či kalendáře s vlastními fotografiemi
pod dohledem Katky Brázové. 
Cena 550 Kč. Hlásit se můžete na tel.:
605 733 540 do 10. 12. 2021.

20. 12. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
BESÍDKA AKTIVNÍCH MAMINEK
JABLÍČKA
Koledy, cukroví, dárky – poděkování
pro aktivní členy Jablíčka.

Od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 je
Jablíčko pro veřejnost uzavřeno.

■ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec n. N.,
tel.: 488 880 300, mob. 774 762 223

12. 12. /neděle/ 19.00 hodin
LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM
Nechte se unést hudbou a tancem z ce-
lého světa a poznejte chuť Vánoc v dal-
ších zemích. Přijměte srdečné pozvání
na tradiční multioborové představení
žáků ze Základní umělecké školy
v Jablonci nad Nisou, které se tradičně
uskuteční v městském divadle.
Zpěváky, muzikanty a tanečníky uve-
dou herci z literárně-dramatického
souboru. Na úpravě scény se podílí též
mladí výtvarníci školy. 
Více na www.zusjbc.cz. 
Vstupenky zakoupíte v předprodeji
městského divadla od 15. 11., 
ceny 200 Kč a 150 Kč.

■Kavárna Floriánka
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.

Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.
Každý den domácí sladkost ke kávě
nebo možnost obědů.

■Městská galerie MY
Kostelní ulice 1/6, Jablonec n. N., tel.
483 356 202. Otevřeno úterý 13–17 hodin,
středa až sobota 10–12.30 / 13–17 hodin

9. 12. 2021–28. 2. 2022
BETLÉMY A VÁNOČNÍ 
POHLEDNICE JIŘÍHO ŠKOPKA 
Výstava akademického malíře Jiřího
Škopka (1933–2018), absolventa
železnobrodské sklářské školy, zavede
návštěvníky do idylické atmosféry
Ladovských Vánoc. 

Přednáška jabloneckých poutníků 

11. prosince /sobota/ 20.00 hodin – Klub WOKO
Jiří a Jan Kočíbovi v letních měsících absolvovali sedm set kilometrů
dlouhou pouť po stopách Slovenského národního povstání. Celou porci
kilometrů bratři zdolali za méně než čtrnáct dní. Tento dálkoplazecký
výkon vám hoši přiblíží v rámci promítání, které doplní o spoustu za-
jímavých historek a zážitků. 

Foto archiv Jiří a Jan Kočíbovi
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Jablonecké vánoční slavnosti /15.–18. 12. 2021/
V minulých letech se staly Vánoční slavnosti
příjemnou tradicí, kdy centrum města zapl-
ňovaly stánky s nejrůznějšími výrobky a po-
chutinami. Po loňské nucené pauze organi-
zátoři věří, že letos se podaří oblíbené trhy
opět uspořádat. Kromě stánků chystají i ad-
ventně laděný program. Termín je 15.–18. 12.

„Dramaturgie se bude tradičně opírat o hudeb-
ní vystoupení regionálních souborů, ať už se
jedná o sbory při mateřských a základních ško-
lách, sbory dospělých vokalistů, soubory při zá-
kladních uměleckých školách, malé dechové
orchestry či jiná uskupení,“ zve Petr Vobořil, ře-
ditel Kultury Jablonec.

Prodej bude letos z důvodu zhoršené epide-
miologické situace probíhat pouze ve venkov-
ním prostranství. Stánky na Mírovém náměstí,
na náměstí Dr. Farského a v Podhorské ulici na-
bídnou regionální produkty, kvalitní vína, med
i koření, dárkové předměty, šperky, keramiku,
kožené zboží, přírodní kosmetiku a spoustu
dalšího. Chybět nebudou ani zabijačkové a sý-
rové speciality, vánočky či perníčky.

Celkem se na jablonecké slavnosti chystá té-
měř 80 prodejců a řemeslníků. Primátorský
svařák se bude rozlévat do originálních jablo-
neckých hrnečků s motivem jedné z okolních
rozhleden v pátek 17. prosince na Mírovém ná-
městí. Výtěžek poputuje společnosti Dobrá ro-
dina, o. p. s., pobočka Jablonec nad Nisou.

„Setkání na trzích pod vánočním stromem
u svařáku s přáteli, navíc za doprovodu koled
i jiné příjemné muziky, bylo vždy momentem,
na který se plno Jablonečanů těšilo. Moc by-
chom si přáli, aby o tyto okamžiky lidé letos ne-
museli kvůli špatné epidemiologické situaci
přijít. Nicméně zdraví je vždy na první místě
a není vyloučené, že případná opatření naše
plány změní,“ uzavírá Petr Vobořil. (rsch)

PROGRAM 
(na krytém pódiu na Mírovém náměstí)

Středa 15. 12.
10.00 MŠ Hláska
10.15 MŠ Pampeliška
10.30 MŠ Studánka Janov n. N.
10.45 MŠ Mšeňáček
13.00 Izerína
14.00 Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
15.00–17.00 Divadelníci Vikýř: Oživlý Betlém

s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku
15.00 Brass Quintet Železný Brod
16.00 Alena Štěpánová: O starých dívkách –

krátká loutkohra
16.30 Yellow Duo – dámské smyčcové duo
17.30 Capella Rederna – renesanční hudba

Čtvrtek 16. 12.
10.00 Žlutá školka
10.15 DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka
10.30 MŠ Čtyřlístek
10.45 DPS Meluzínky, MŠ Na Kopečku
11.00 MŠ Slunečnice
11.30 DPS Fialenky, ZŠ Ant. Bratršovského
13.00 Celestýnka
14.00 Celestýnka
14.45 Bonus kvartet
15.30 Rychnovské trio
16.30 Vivace – smyčcový oktet
17.30 MyJenNěkdy

Pátek 17. 12.
10.00 MŠ Montessori
10.15 DPS Pod Peřinkou
10.30 ZŠ Nová Ves n. N.
11.00 ZUŠ Jablonec nad Jizerou
13.00 Kvartet trubačů Podkrkonošské dechovky
14.00 ZUŠ Jablonec n. N.
15.00 Mladá dechovka

16.00 DPS Skřivánek
16.30 Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém

15.00–18.00 Primátorský svařák se sbírkou
pro společnost Dobrá rodina, o. p. s, po-
bočka Jablonec n. N.

Sobota 18. 12.
10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hodin

Pardubičtí pozounéři

Vánoční slavnosti 2021 pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou
společností Kultura Jablonec, p. o. Akce se řídí
vládními hygienickými nařízeními platnými
v daném termínu. Aktuální informace naleznete
na webu www.kulturajablonec.cz.

Uvedené akce se budou konat a vstup
na sportoviště bude možný pouze
v souladu s aktuálními hygienicko-
-epidemiologickými opatřeními CO-
VID-19

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

HALA a FITNESS budou v době vá-
nočních svátků zavřena, a to 24., 25.,
26. a 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022.

Ve dnech 23., 27., 28., 29. a 30. 12. 2021
bude otevřena od 8 do 20 hodin.
Od 2. 1. 2022 běžný provoz.

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
4. 12. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– TJ SOKOL KOBEROVY
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

18. 12. /sobota/ 8.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ
LIBERECKÉ LIGY PŘÍPRAVEK
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
kurty č. 1 a 2.

21. 12. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FC FALCON. ZAČÁTEK
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

19. 12. /neděle/ 8.00 hodin
LIBERECKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH
ŽÁKŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
kurty č. 1 a 2.

FOTBAL
www.fkajblonec.cz
4. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ
Mládežnický halový turnaj v kopané.
FA FK Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSAL
www.futsaljablonec.cz
3. 12. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– TJ SPARTAK PERNŠTEJN
II. liga západ, centrkurt.

10. 12. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– BOCA JUNIORS KRUPKA
II. liga západ, centrkurt.

17. 12. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
Ke dni uzávěrky nebyl soupeř znám,
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
5. 12. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
Soupeř ke dni uzávěrky nebyl znám,
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

5. 12. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL LIBČICE N. V.
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

11. 12. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL CHRUDIM
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

11. 12. /sobota/ 19.30 hodin
ELP JABLONEC 
– DHK BANÍK MOST
II. liga mužů, centrkurt.

12. 12. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ LOKOMOTIVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

12. 12. /neděle/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ AUTO
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV.
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se měnit podle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie
a průběhu odehraných dvojutkání.

11. 12. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– VRTULE FRÝDLANT
Dvojzápas – Krajský přebor mužů,
kurt č. 1.

11. 12. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– VK JIRKOV
Dvojzápas 1. ligy juniorek, 
kurt č. 4.

12. 12. /neděle/ 18.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ KADETŮ
1. liga žen, kurt č. 1 a 3.

18. 12. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – SOKOL ŽIŽKOV
1. liga žen, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

4. a 5. 12. /sobota–neděle/ 
10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
42. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích
žactva bude na startu přes pět set
závodníků. V sobotu závody staršího
a mladšího žactva, v neděli klání
mladších žáků v trojboji (50 m,
300 m a plný míč). 
Pořádá TJ LIAZ atletický oddíl za
přispění statutárního města Jablonec
nad Nisou.

27. 12. /pátek/ 14.00–17.30 hodin
SILVESTROVSKÁ HALA
Pořádá AC Slovan Liberec.

Jablonecká přehrada
31. 12. /pátekí/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH
6. ročník, start v 11.00 v areálu
pivovaru Volt na přehradě. 
Běh okolo jabloneckých tří přehrad
v délce 5 km. 
Více na www.silvestrovskybeh.cz

■ Nabídka sportovních pořadů

Foto Ivana Mošnová
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■ Z knihovny
Milan Hlaveš 
a Martin Hlubuček:
SKLO|STO|BROD
Kniha pojednává o významu a smys-
lu Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Železném Brodě.
Zabývá se osobnostmi, které jsou
s ní spojeny a jež se výrazněji
uplatnily ve svých oborech. Čtená-
ři jsou také velmi podrobně sezná-
meni s náplní oborů, které v sou-
časné době škola nabízí. Publikace
je bohatě ilustrovaná a nabízí
ukázky umělecké činnosti téměř
tří set absolventů a učitelů školy.

Začíst se či si knihu jen prolisto-
vat lze po zrušení vládních pan-
demických opatřeních ve studovně
v přízemí Městské knihovny Jablo-
nec nad Nisou.

■ Krátce
Slavnostní předání
Betlémského světla
Slavnostní předání Betlémského
světla 2021 v Jablonci nad Nisou
proběhne 22. prosince v kostele na
Horním náměstí v Jablonci nad Ni-
sou od 9 hodin během mše. „Lidé
si následně mohou světlo převzít
v kostele na Horním náměstí také
23. prosince od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin,“ říká Pavel Košek z oddí-
lu Vodních skautů Jablonec nad
Nisou, kteří světlo do města přive-
zou.

Sokolský svařák
V sobotu 4. prosince v podvečer
uspořádají jablonečtí sokolové ne-
formální adventní setkání. Otevře-
na bude tradičně tělocvična, pro
děti bude v 16 hodin připravené
loutkové divadlo. Návštěvníci si ta-
ké budou moci prohlédnout po-
stupnou obnovu vstupní haly. Ta
v letošním roce probíhá společně
s renovací vstupního portálu, díky
Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny, za finančního při-
spění statutárního města Jablonec
nad Nisou, Ministerstva kultury a Li-
bereckého kraje. Akce se uskuteč-
ní podle platných protiepidemic-
kých opatření. Více na webových
stránkách www.sokol-jablonec.cz.

Štědrý den pro osamělé
Primátor města zve osamělé senio-
ry ke štědrovečernímu posezení,
které se koná v pátek 24. prosince
od 12 hodin v restauraci hotelu
Petřín. Senioři, kteří by tento den
zůstali sami, se mohou hlásit do
15. prosince u Ivy Bendové, tel.:
483 357 292.

Kdy jste se setkal s vírou?
Sice jsem byl pokřtěn, ale jinak jsem o Bohu praktic-
ky nevěděl. Myslel jsem si, že křesťané prostě vymřou
třeba jako blbouni nejapní, že prostě ty kostelní ba-
bičky časem dojdou. Na gymnáziu mě pak dost pro-
vokovala existence spolužaček, které byly ochotné
i v současném světě brát ty náboženské pohádky váž-
ně. Začal jsem číst Nový zákon, abych jim ukázal ne-
smyslnost jejich víry. No, nebyl to ten nejlepší nápad.
Četl jsem i leccos dalšího, setkával se s lidmi a po-
stupně se můj sebejistý, samozřejmý ateismus hroutil.
Také jsem si všímal, jak nekonečná je lidská touha.
Pocházím z krásného města, bohaté rodiny, ve třídě
jsem byl oblíbený, mohl jsem cestovat... Všeho jsem
měl dost, ale zůstával ve mně hlad. Moje kručící srd-
ce dokázal nasytit až Bůh.

Proto jste se rozhodl stát se knězem?
Uvědomil jsem si to ve druhém ročníku na vysoké
škole. Studoval jsem filozofii, přemítal, jak se věci
mají, objevoval krásu křesťanství, které je dnes pro
mnohé jen zaprášeným muzejním exponátem, a chtěl
se o ni dělit. Další zkušenosti z práce v nemocnici
a pěšího putování po Evropě mě víc a víc nakopávaly
k Bohu. Nakonec jsem nastoupil do kněžského semi-
náře a vystudoval teologickou fakultu.

Mohl jste se po ukončení studia rozhodnout, kde
budete jako kněz působit?
Již před začátkem studia jsem se rozhodl, že chci jít do
severních Čech – do litoměřické diecéze. Chtěl jsem
někam, kde je personální nouze, ne třeba na Moravu
s jejím lidovým křesťanstvím a poměrně samozřej-
mým chozením na mši. Táhlo mě to spíš do míst, kde
je cesta do kostela pro mnohé vzdálenější. Pocházím
z Českého Krumlova z jižních Čech, které jsou ma-
lebné, nádherné, a když se tam vracím, srdce mi bije.
Ale i když se mi stýská, nepřál bych si žít v tak přívě-
tivém a harmonickém prostředí. Když už si člověk
zvolí život, jehož součástí je celibát a poslušnost, chce
jít tam, kde ho čeká nějaká výzva. Pokud mám jít ve
stopách Krista, který přišel do naší lidské bídy, jsem
rád tam, kde mě čeká prostředí lidský dramat a něja-
ká ta větší výzva. V Mladé Boleslavi, kde jsem byl do-
sud, mě například těšila práce s Romy. Po odbourání

prvotní ostražitosti jsem mezi nimi objevil leccos, čím
by se naše trochu chladná gádžovská kultura mohla
inspirovat.

V září jste přišel do Jablonce. Vnímáte to také
jako výzvu?
Jablonec jsem přijal s radostí. Novinkou je tu pro mě
třeba práce s vězni. Když jdu do Rýnovic za muži, kteří
mnohdy dělali hrozné věci, vnímám, že vědí, co je to
hřích a že evangelium slyší o něco lépe, než takzvaně
slušní lidé. Bůh promlouvá hůře k těm, kdo jsou sytí
a šťastní. Lépe ho často vnímají ti, kdo zažívají bídu,
hřích nebo utrpení. Jablonec je navíc krásné město,
a taky jsem odtud za 15 minut v lesích, v relativní
pustině, kam můžu na den dva odejít, když už jsem
usetkávaný. Potřebuji nejprve sám v tichu naslouchat,
abych měl co říkat. Také je tu jeden z nejhezčích kos-
telů v celé diecézi – monumentální a přitom prostý,

moderní, a přitom navozující úplně katedrální pocity.
Bojím se, že jsem se do toho baráku zamiloval.

Lze v dnešní době nalákat mladé lidi do kostela?
Na lákání moc nejsem. Samotného mě v mých ateis-
tických začátcích vždycky dráždilo, když mi někdo
zkoušel Pána Boha „prodat“. Fungovalo na mě spíš
prosté svědectví života lidí, kteří třeba i bez velkých
slov berou své křesťanství vážně. Pokud se křesťané
otevřou Kristu, ke kterému se hlásí, pak ta svoboda
a radost, která je v tom životním stylu obsažena, ne-
zbytně přitáhne zas další. Ostatně, Ježíšových učední-
ků bylo nejdřív dvanáct, dnes jsou jich dvě miliardy.
Během dosavadních let mého kněžství dosud vždy li-
dé sami zvonili na faře, že chtějí vědět víc, anebo se
nechat pokřtít. Baví mě je doprovázet. Nepřipadám si
jako architekt jejich víry, ale spíš jako zahradník, kte-
rý hledí na to, co to v nich roste, a občas to někde za-
střihne a okope, aby to snáz neslo plody.

Jste také překladatel, píšete knihy, o čem?
Každá kniha je jiná. Ta témata se sama derou ven. Ani
vlastně nechci psát, ale je to jako bolák, který svědí,
dokud se člověk nepoškrábe. A tak škrábu ty knížky.
Vydal jsem jich zatím šest. První se jmenovala Buď,
kde jsi a byla to taková trošku ztřeštěná novela o hle-
dání stálosti v našem světě, kde se pořád jen neklid-
ně těká. Ta poslední se jmenuje Pominuté chvály
a pokouším se v ní namísto mrmlání a remcání chvá-
lit leccos, co se obvykle nechválívá.

Blíží se advent a Vánoce. Chtěl byste sdělit nějaké
poselství?
Celkem bych lidem přál skutečný advent. Je to doba
touhy a očekávání, kdy v kostele brzy ráno znějí sta-
rodávné rorátní zpěvy. To vše už ale bylo poněkud
přehlušeno předčasnými koledami v obchoďácích
a ruchem předvánočních večírků. Jenomže tam, kde
není příprava v podobě ztišení a usebrání, tam se po-
tom i vánoční radost snadno zvrtne v rozmrzelost. Kéž
by se mnozí prostřednictvím Vánoc setkali s Ježíšem,
a ne jenom s Ježíškem. Ale to už možná moc tlačím na
pilu, co? Tak kéž je možné vůbec nějaké setkávání
a nejsou to zas zavirované svátky!

Jiří Endler

Štěpán Smolen 
Moje kručící srdce dokázal nasytit až Bůh

■ Tvář Jablonecka

Český katolický kněz, spisovatel a překladatel Štěpán Smolen se narodil 19. září 1983.
Pochází z Českého Krumlova. Na Univerzitě Karlově vystudoval filozofii a religionistiku.
Při škole pracoval jako ošetřovatel v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze pod Petřínem. Následně vstoupil do kněžského semináře a vystudoval Katolickou
teologickou fakultu. V roce 2014 přijal jáhenské svěcení, o rok později se stal knězem.
Jako kněz působí v litoměřické diecézi. Od 1. září 2021 se stal duchovním správcem
farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou.

Foto archiv Štěpán Smolen
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Rukodělné práce o vánočním čase v muzeu
Návštěvníci Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou se v prosinci mohou těšit zejména
na rukodělné akce s výrobou rozmanitých
perličkových vánočních ozdob a příjemný
adventní čas strávený v expozicích a výstav-
ních prostorách. 

Připraven je například zimní bižuterní kurz
s lektorkou Věrou Černou, na kterém si účast-
níci vyrobí vánoční hvězdičky z perliček. Koná
se v sobotu 11. prosince a je nutné se na něj
předem objednat, nejpozději do 6. prosince,
u muzejní edukátorky; tel. 483 369 021, +420
778 702 892, e-mail: milena.zacharova@msb-
jablonec.cz.

Hlavní akcí bude v prosinci tradiční Vánoční
tvoření, které se koná v pondělí 27. 11. od 10 ho-
din a které se letos zaměří na perličkové ozdoby
z firmy RAUTIS Poniklá. „Návštěvníci si budou
moci vyrobit originální české ozdoby, které
svou výjimečností v minulém roce získaly mís-
to na Reprezentativním seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO,“ uvedla

muzejní edukátorka Milena Zachařová. Vstup
na dílny je zdarma!

Při návštěvě muzea rozhodně stojí za to si
projít stálé expozice skla a bižuterie, ale i aktu-
ální výstavy Duše skla věnovanou současnému

českému umění a Hledání rovnováhy, která
představuje design československého lisovaného
skla let 1948–1989. A v neposlední řadě může-
te v muzeu nakoupit exkluzivní vánoční dárky,
například luxusní bižuterii jabloneckých firem
Preciosa či Ralton, sklo z Crystalexu a Moseru,
vánoční ozdoby a hobby sety z Poniklé nebo
hodnotné publikace.

Za pozornost rozhodně stojí také záložka na
webu muzea s názvem Muzeum dětem, kde na-
leznete mnoho aktivit, kvízů, omalovánek i tipů
ke tvoření. Vyzkoušejte si ozdobit vánoční stro-
meček vlastnoručně vyrobenými ozdobami
podle muzejního návodu: https://www.msb-
jablonec.cz/muzeum-detem/vanocni-hra 

Muzeum bude otevřeno v čase adventu od
úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Otevřeno
bude i v termínu 25.–30. prosince, zavřeno je
pouze na Štědrý den, na Silvestra a Nový rok.
Tak neseďte doma a vydejte se na procházku,
jejímž cílem bude třeba muzeum.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou – jediné na světě! (mv)

Vánoční výstava s jabloneckým betlémem
Na konec letošního roku připravila Městská
galerie MY vánoční výstavu, která bude slo-
žena z malovaných betlémů a pohlednic
s vánočními a zimními motivy. S výstavou
úzce souvisí vydání prvního malovaného
betlému z Jablonce nad Nisou, který bude
možné v galerii získat a použít ho jako ori-
ginální dekoraci nejen letošních Vánoc. 

V Čechách se můžeme pochlubit dlouhou a bo-
hatou tradicí malovaných betlémů. Na začátku
20. století se této tradiční formy vánoční deko-
race chopili někteří malíři a navrhli svoje vlastní
malované betlémy provedené typickým autor-
ským rukopisem. Těmi nejslavnějšími se staly
betlémy Mikoláše Alše a Josefa Lady. Obliba
malovaných betlémů, které vycházely tiskem
a lidé si je vystřihovali a sestavovali pro domácí
použití, neustala a na konci 20. století se dosta-

vila nová vlna zájmu, která trvá dodnes. Proto
je v Čechách a na Moravě tolik tvůrců i sběra-
telů malovaných vystřihávacích betlémů.

Jednou z výrazných osobností novodobého bet-
lémářství byl malíř Jiří Škopek (1933–2018). Ro-
dák z Velimi u Kolína studoval v letech 1947–1951
na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
v Železném Brodě. Ve studiu pokračoval na
pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové,
kde navštěvoval ateliér filmové grafiky profeso-
ra Adolfa Hoffmeistera. Stal se výtvarníkem ve
svobodném povolání a během svého plodného
tvůrčího života vytvořil rozsáhlé dílo zahrnují-
cí malby, kresby, grafiku i užitou tvorbu.

Od šedesátých let minulého století vytvářel
malované pohlednice, kterých vytvořil více než
pět set. Bohatě zastoupena je adventní, vánoční
a novoroční tématika. Při tvorbě vánočních po-
hlednic navázal Jiří Škopek na tradici, kterou
utvářeli Mikoláš Aleš, Josef Lada nebo Vlastimil
Rada. Škopkovy vánoční motivy jsou zasazeny
do idylické atmosféry, z níž vyzařuje klid a har-
monie. Nad zasněženou krajinou září hvězdy,
ta nejjasnější, betlémská, nás vede k jesličkám
se svatou rodinou. Betlémskou scénu umísťuje
Jiří Škopek v nám důvěrně známém prostředí –
jedna se tak odehrává pod hradem Frýdštejn, ji-
ná Na Bělišti v Železném Brodě. Podobný pů-
vab mají i pohlednice se zimními motivy.

Jiřímu Škopkovi patří přední místo mezi čes-
kými tvůrci malovaných betlémů. 

V jeho ateliéru se zrodilo více než dvacet ma-
lovaných scén se svatou rodinou a darovníky
zasazených v kulisách českých a moravských
měst, městeček či vesnic. Z Jablonecka to jsou
betlémy Maloskalský a Železnobrodský, další
z okolních míst v Českém ráji a Podkrkonoší. 

Na činnost svého otce navazuje příležitostně
jeho dcera Markéta Škopková. Vystudovala na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
obor keramika a porcelán, ale věnuje se i jiným
výtvarným disciplínám. Již dříve vytvořila ma-
lovaný Tříkrálový betlém, nyní se k tomuto té-
matu opět vrátila a na popud Městské galerie
MY nakreslila betlém umístěný do Jablonce
nad Nisou. Ústřední scéna betlému je situována
v typické místní mačkárně skla – driketě. Vzo-
rem se jí stala tato jedinečná stavba dochovaná
v Kokoníně. V betlému nechybí mnohé jablo-
necké dominanty a historické stavby, také ty,
které už bohužel nestojí. 

Mezi darovníky, přicházejícími se poklonit
novorozenému Spasiteli, můžeme najít také zá-
stupce některých charakteristických zdejších
profesí a řemesel. Betlém skrývá malou hádan-
ku v podobě postav osobností spojených s na-
ším městem. Celkem se jedná o 13 jmen. Kdo
dokáže postavy určit a jako první přinese do ga-
lerie lístek, na kterém budou správně uvedena
všechna jména přítomných postav, získá hod-
notnou cenu. 

Výstava betlémů a malovaných pohlednic bu-
de zahájena v Městské galerii MY, která sídlí
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových, 9. pro-
since a potrvá i v novém roce. 

Během její návštěvy bude možné získat ma-
lovaný Betlém z Jablonce nad Nisou, který je
první svého druhu v našem městě. 

(JS / MGMY)

Jiří Škopek: Pod Frýdštejnem, 1994Jiří Škopek: Štědrý večer nastal..., 1994

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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■ Obrazem: Tanec, tanec…2021

Na konci října se v Jablonci v Eurocentru a v Městském divadle Jablonec nad Nisou konal 35. ročník celostátní přehlídky scénického
tance mládeže a dospělých Tanec, tanec...2021. Devátou cenu města tance získal z rukou jabloneckého náměstka primátora Davida Mánka taneční
soubor Flash Dance Company, TJ Sokol Jaroměř za choreografii s názvem Domů. Foto Ivo Mičkal

Již 17. rokem organizace Rytmus Liberec, o. p. s.,
pomáhá lidem se zdravotním znevýhodně-
ním uplatnit se na trhu práce. Působí v ce-
lém Libereckém kraji. Poskytuje podporu ne-
jen při hledání zaměstnání, ale např. při
tvorbě životopisu, cestování do zaměstnání,
hledání bydlení apod. 

„Pořádáme různé vzdělávací semináře nejen
pro OZP, ale pro rodiče a pečující i ve spolu-
práci s Červeným křížem nebo Policií ČR. Napří-
klad na téma Hospodaření s penězi, Bezpeč-
nost, Hygiena, Cestování, Základy první pomoci,
Společenské chování a vystupování,“ říká Mi-
chaela Soukupová z organizace Rytmus.

Ta nabízí také workshop pro školy a firmy,
kde si účastníci mohou vyzkoušet kompenzač-
ní pomůcky a poznají život se zdravotním po-
stižením. Mohou si vyzkoušet manipulaci s in-
validním vozíkem, mají možnost zhlédnout
krátký dokument o schizofrenii a získat před-
stavu o této nemoci, různé vady zraku přiblíží
speciální brýle, naučí se komunikovat pomocí
piktogramů.

„Pravidelně vydáváme časopis Rytmusoviny,
který si můžete přečíst např. v Hajja Caffé, Čo-
ko & Kafé, v Hugo kavárně i jinde,“ zmiňuje vy-
dávané tituly Soukupová.

Novinkou bude otevření klubovny v liberec-
ké pobočce. To bylo plánováno na 11. listopadu
a z důvodu zhoršení epidemické situace však
bylo odloženo. „Klubovnu jsme mohli připravit

pro uživatele díky finančnímu daru jablonecké
společnosti Atrea, s. r. o., a nadaci Euronisa,
kterým patří velké poděkování. Návštěvníci bu-
dou mít možnost strávit společný čas s přáteli
nebo poznat nové lidi při kávě nebo čaji,“ sdě-
luje Soukupová. K dispozici budou různé spole-
čenské hry, knihy nebo hudební nástroje. Klu-
bovna je umístěna ve 3. patře v ulici Palachova
504/7 naproti nákupnímu centru Plaza.

Rytmus je zde pro zaměstnavatele, kteří chtě-
jí dát šanci lidem se zdravotním postižením.
Všechny zmíněné služby jsou poskytovány
zdarma. 

V Jablonci nad Nisou sídlí organizace ve 3. pat-
ře Spolkového domu v ulici Emílie Floriánové
1736/8.

Všechny aktuální informace o organizaci na-
jdete na webu www.rytmusliberec.cz a také na
Instagramu a Facebooku.

„Celý tým Rytmus Liberec vám přeje veselé
a pohodové Vánoce a do nového roku zdraví,
štěstí a dobrou náladu,“ uzavírá Michaela
Soukupová.

(end/ms)

Rytmus plánuje otevření nové klubovny

Krabice od bot je největší sbírka vánočních
dárků pro děti z chudých rodin v ČR a jedi-
ná celorepubliková sbírka, kde nejen obda-
rovaní, ale také dárci jsou děti. V loňském
roce dárci věnovali více než 51 000 dárků.

Sbírka má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších
rodin pěkným vánočním dárkem, možná jedi-
ným, který letos o Vánocích dostanou, a děti ze
zajištěných rodin učit solidaritě. Do sbírky se
zapojují školy a školky, rodiče s dětmi i firemní
kolektivy. Příjemci dárků jsou například děti
v sociálně vyloučených lokalitách, azylových
domech, krizových centrech, pěstounských ro-
dinách, nízkoprahových klubech. V doprovodné
finanční sbírce Krabice online už Češi darovali
více než pět milionů korun na dlouhodobou po-
moc rodinám a dětem v nouzi.

„Děti a rodiny v nouzi potřebují naši pomoc
právě v těchto těžkých dobách. Máme velkou ra-
dost, že se nám i letos hlásí dobrovolníci i dár-
ci, kteří jsou ochotní pomáhat a Krabice od bot
je pro ně tradice, bez které už si předvánoční
čas neumí představit,“ popisuje manažerka
sbírky Zdeňka Sobotová z Diakonie. 

Již šestým rokem je sběrné místo i v Diakonii
v Jablonci nad Nisou. V našich sociálních služ-

bách ročně podporujeme kolem 500 potřeb-
ných občanů Jablonecka, z toho téměř 350 dětí
a mladých lidí. Když jsme začínali v roce 2009
s provozem klubu Kruháč, poprvé jsme s dětmi
pekli vánoční cukroví. Právě u volnočasových
aktivit navazujeme s našimi klienty vztah
a právě v tu chvíli se dozvídáme jejich smutné
příběhy. Děti ze složitých sociálních poměrů
mnohdy doma Vánoce neslaví. Nemají doma
ozdobený stromeček, sváteční náladu a drahé

dárky. Rozhodli jsme se tedy alespoň jedním
symbolickým dárkem potěšit každého našeho
dětského klienta. 

„Jsou dárci, kteří nemají čas balit dárky. Pro
ně je pak možnost poslat finanční podporu pro-
jektu. Díky výtěžku ze sbírky se i naše děti
z Jablonce mohli účastnit mnoha prázdnino-
vých volnočasových, vzdělávacích i kulturních
aktivit a trávit tak smysluplně svůj volný čas. 

Naším cílem je předávat dárky, které potěší.
Například slečna kolem 15 let by uvítala šam-
pón, sprchový gel, lak na nehty a diář s tužkou.
Nebo osmiletý chlapec nějakou stolní hru, zá-
pisník a pastelky.

Jak se můžete do sbírky zapojit?
1. rezervujte si dárek na www.krabiceodbot.cz/

sberna-mista/
2. buď doručte dárek na Diakonii, klub Kru-

háč, mezi 22. listopadem a 10. prosincem.
3. nebo zašlete dárek poštou na adresu Diako-

nie ČCE, 5. května 193/2, Jablonec nad Nisou
4. pokud dárek nemůžete shánět, můžete

zvolit online finanční podporu projektu. 

Michaela Albrechtová, 
Diakonie Jablonec nad Nisou

Darujte dětem dárek do Krabice od bot

Foto archiv Rytmus Liberec

Foto archiv Diakonie Jablonec nad Nisou
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■ Ohlédnutí
Historie spojená 
se současností
Měsíce září, říjen a listopad jsou
zpestřené státními svátky, které
jsou spojené s českou státností,
vznikem samostatného Českoslo-
venska a událostmi z let 1939
a 1989. Zástupci Rady starších
a členové všech klubů seniorů se
pravidelně účastní slavnostního
připomenutí těchto událostí, na
které zve kancelář primátora a ko-
nají se na důstojných a vzpomín-
kových místech našeho města. 

Říjnový státní svátek, tedy 28. říj-
na, je v Centru sociálních služeb
spojený se slavnostním koncer-
tem, který vždy začíná českou stát-
ní hymnou. Letos se tohoto úkolu
ve středu 27. října, v předvečer
svátku, zhostila sopranistka Jana
Stehr se svým manželem Alfre-
dem, který ji doprovodil na klavír.
Společně vybrali pestrý repertoár.
Tvorbu českých skladatelů zastou-
pil například Karel Hašler a Karel
Vacek. Hlavní část programu tvoři-
ly písničky Jaroslava Ježka, které
pak vystřídaly nejznámější světové
muzikálové melodie. 

Slavnostní setkání ve velkém sá-
le spolkového domu zahájil ná-
městek primátora David Mánek.
Ve své úvodní řeči připomněl ne-
jen významný rok 1918 a vše, co
mu předcházelo a následovalo, ale
také osobnosti našich dějin a důle-
žitost demokracie, vzájemného
naslouchání, respektování a soli-
darity. Atmosféru umocnila nád-
herná květina v národních bar-
vách, kterou návštěvníci koncertu
druhý den dopoledne položili k Pa-
mátníku obětem 1. světové války
v Tyršových sadech. 

Centrum sociálních služeb Jab-
lonec nad Nisou připravuje cel-
kem dva slavnostní koncerty roč-
ně. Vedle říjnového setkání jde
i o novoroční koncert. Ten je speci-
fický tím, že na úvod jsou ocenění
dobrovolníci z řad seniorů za svou
obětavou pomoc svým vrstevní-
kům a za starost a péči o své pro-
středí. (jv)

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

V polovině října se v obřadní síni
magistrátu sešlo 21 akademiků, tedy
zájemců o celoživotní vzdělávaní,
kteří absolvovali Akademii seniorů
s podtitulem Akademie zdraví. Je-
jich série přednášek začala v úno-
ru 2020 a po vynucené pauze po-
kračovala až letos na podzim. 

Zcela nová série přednášek Aka-
demie seniorů bude připravená od
února 2022, informace k registraci
a průběhu budou včas zveřejněné.
Pestrý bude i závěr letošního roku.
Centrum sociálních služeb Jablo-
nec na Nisou připravuje adventní
setkání v klubech seniorů Novo-

veská, Palackého, Boženka a Koko-
nín a také Silvestr před Silvestrem.
Podrobnosti ke všem aktivitám,
včetně aktuálních pravidel a ome-
zení, jsou součástí prosincového
programu. 

Klub seniorek při ČSŽ
KS při Českém svazu žen zahájil
své akce až po prázdninách, kdy se
pandemická situace zklidnila. V po-
lovině září jsme absolvovali auto-
busový výlet na hrad Houska, pro-
hlídka byla velice zajímavá a trvala
téměř hodinu. Po dobrém obědě
v obci Ráj jsme pokračovali do Mla-
dé Boleslavi, kde jsme na Staro-
městském náměstí zhlédli vyhlíd-

kovou věž staré radnice, archeolo-
gické naleziště, katakomby a zobra-
zení trasy od pramene Jizery až po
Toušeň. Výlet jsme zakončili v cuk-
rárně u kávy. I když počasí zcela
nevyšlo, výlet se líbil. 

Koncem září proběhla členkami
velmi žádaná přednáška Pavla
Svobody na téma – Darování, dědě-
ní a závěť. Zúčastnilo se jí 34 lidí
a všichni byli s výkladem velice
spokojeni. V říjnu proběhla před-
náška Ludmily Abrahamové na té-
ma Léčivá síla rostlin. V listopadu
uspořádal KS při ČSŽ oblíbené vá-
noční tvoření, které spojil s advent-
ním posezením a občerstvením.
V prosinci se naše členky účastní

akcí pořádaných Centrem sociál-
ních služeb nebo magistrátem.
Tradičně se schází pouze výbor na-
šeho klubu, hodnotí uplynulý rok
a připravuje plán akcí na rok příš-
tí. Všichni si přejeme, aby rok 2022
byl už bez covidových opatření.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Prosincové 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
16. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost s trénová-
ním paměti – malý sál CSS. 

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256
1. 12. /středa/ 14.00 hodin
Mikulášská zábava – přijdou
andělé a bude i hudba, zapisování
na předvánoční autobusový zájezd
– velký sál CSS.

8. 12. /středa/ 14.00 hodin
Předvánoční posezení
s překvapením, zazpívají žáci
ze ZUŠ – velký sál CSS.

15. 12. /středa/ 14.00 hodin
Program leden 2022, měření KT
– velký sál CSS.

18. 12. /sobota/
Vrchlabský betlém, Metelkův
betlém v Jilemnici, vánoční trhy
v Jilemnici.

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

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595
14. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy –
jazykovka CSS.

Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
je přeložený na srpen 2022. 

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
Každou středu od 10.00 hodin
Klubové dopoledne, pouze pro
členy – cvičebna CSS.

6. 12. /pondělí/ 14.00 hodin
Mikulášské setkání, pouze pro
členy – velký sál CSS.

14. 12. /úterý/
Vánoční trhy Bautzen – pouze pro
členy.

Koncert ke Dni vzniku samostatného čs. státu, foto CSS

Slavnostní zakončení Akademie seniorů, foto CSS

V listopadu proběhly Dny zdraví se Sokolem, součástí byla i ukázka jógy pro seniory, foto CSS
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. prosince 1921, 330, 1, 2, 4, 5, 7, R, V
Praha. Zasedání senátu. Byl schválen rozpočet
na rok 1922. Senátor Mareš referoval jménem
kulturního výboru o návrhu na zřízení slovan-
ského a orientálního ústavu, k němuž dal pod-
nět TGM. Prezident chce ústavy finančně pod-
pořit z fondu, který byl pro něj zřízen na počest
jeho 70. narozenin.

Elektrifikace Ruska. Zatímco v Rusku vládne
hladomor a miliony sedláků nemají koně, aby
obdělali pole, pracuje Lenin na provedení mo-
hutného projektu. Během několika měsíců má
být hotová Kašinská elektrárna. V Petrohradě se
bude stavět nová elektrárna na Něvě – má být
hotová na jaře 1922. Další se plánují na Donu
a na Urale.

Jablonec. Rozšíření autobusové dopravy. Od
1. 12. se prodlužuje linka Jablonec – Liberec:
končí u celního úřadu v Hrádku. Tím se po-
skytne také občanům na trase Hrádek – Liberec
přípoj na rychlík Liberec – Praha.

Jablonec. Mikulášský večírek nacionálně so-
cialistické mládeže se bude konat v neděli od-
poledne na Střelnici. Mikuláš bude přijímat dary
u kasy. Nabízíme několik hodin veselé zábavy
všem, kdo mají německé srdce, ale upozorňuje-
me, že se nebudou tančit bláznivé tance a šlapák.

Inzerát. Dělníky na dobývání ledu přijme Franz
Habel, Mozartova 87.

2. prosince 1921, 331, 1, 3, 4, 5, V
Nepokoje ve Vídni. Delegáti komunistů a sociál-
ních demokratů předložili na vídeňské radnici
šest požadavků: mj. realizaci sociálně demo-
kratického finančního plánu, kontrolu devizo-
vého obchodu, vydání všech zlatých zásob, včet-
ně zlata církevního, zdanění majetku, zákaz
dovozu luxusního zboží, okamžité zavedení so-
ciálního pojištění dětí. Demonstrace před rad-
nicí vyústila v rabování. Škody jsou nevyčísli-
telné. Zatím bylo zatčeno 400 osob, 177 obcho-
dů zničeno. Na ulicích leží hromady střepů
z výkladních skříní.

Inzerát. Kino Metropol hraje od 3. do 6. 12.
film Kat od sv. Marie. 

Kino Fortuna dává od 3. 12. nádherný film Zmu-
čená srdce s rozkošnou Miou Panlau. Mnozí
ani nevědí, že je Mia rodačkou z Jablonce.
Objevila se už v několika dramatech. Hrála ta-
ké v Osudech blondýnky Margy hlavní roli.

Černá kronika. Jablonné v Podještědí. Smrt
zmrznutím. Duševně chorý hostinský z Oybína,
který byl před 14 dny propuštěn z blázince
v Gross Schweidnitz jako neškodný ke své rodi-
ně, se po několika dnech tajně vzdálil z domo-
va. Jen v košili se objevil v Žibřidicích, kde mu
darovali šaty. Byl dopraven na policii v Jablon-
ném, kde ho odmítli přijmout, protože prý nic
neprovedl a neměl žádné doklady. Ubožák
bloudil od neděle do pondělí v okolí. V úterý ho
našli mrtvého. Šaty ležely asi 200 m opodál v lese.

Udělejte radost svým dětem! Kupte jim z je-
jich úspor los! I když nevyhraje – přestože
2 866 výherců dostane výhry celkem za 16 mi-
lionů korun – zúčastní se po dalších 25 let dalších
amortizačních tahů, a to vždy 1. února a 1. srp-
na každého roku.

3. prosince 1921, 332, 1, 2, 4, 5, R, V
Praha. Náklady na mobilizaci dosáhly 1 mi-
liardy korun. Největší položku tvořil nákup mo-
bilizovaných koní. Vojenská správa nakoupila
14 000 koní v ceně 8 000 až 9 000 K za jednoho.

Manželský humor. Ona: Ach, Richarde, ty už
zase odcházíš? Ani nevíš, jak jsou ty večery
nudné! – On: Ale vím, právě proto odcházím.

Klid ve Vídni. Odstraňují se škody. Po ulicích
chodí sběrači skla s koši, putnami, kyblíky a vo-
zíky. Sklenáři jsou přetíženi objednávkami
a nestačí je vyřizovat. Okna zničených kaváren
a hotelů jsou zatlučena prkny nebo provizorně
zasklena. Objednávají se rolety místo kovových
sítí a mříží. 1 500 číšníků a prodavačů je bez za-
městnání. Při demonstracích bylo zraněno
mnoho policistů a civilních osob. 

Naléhavá prosba. Tolik chudých dětí potřebuje
šaty! Prosíme ušlechtilé dobrodince o obnoše-
né věci, které si můžeme vyzvednout přímo
u nich! Sestra Eiseltová, Podhorská 12.

Inzerát. Omluva. Já, Wilhelm Brunecker, litu-
ji, že jsem 5. listopadu 1921 vystoupil proti pa-
nu Erwinu Görnerovi a nájemníkům s nebez-
pečnými hrozbami a nepříjemnými řečmi, které
jsem si vymyslel. Děkuji panu Görnerovi a ná-
jemníkům, že proti mně nevystoupí soudně
a tímto je veřejně odprošuji.

Inzerát. Hostinec U zeleného stromu pořádá
v pondělí 6. a v úterý 7. 12. velkou domácí zabí-
ječku. Dopoledne ovar, odpoledne jitrnice a pe-
čeně. Zve Gustav Hübner, hostinský.

7. prosince 1921, 336, strana 6, 7, V
Zimní móda. Jestlipak nám zima poskytne ve-
selé a radostné sportování? Když ne na lyže, tak
alespoň na kluziště oblékneme pestré pletené
a trikotové věci. Poslední novinkou jsou velmi
široké měkké šály, které nahrazují kabátek
a s vhodnou čapkou působí dekorativně. Při ly-
žování ale dbejte na méně pestrosti a koketnos-
ti! Volte dlouhé sportovní bundy s postranními
rozparky, pod nimi kostkované nebo jednoba-
revné šponovky, které mizi v botách. 

Výzva. Adršpašským skalám hrozí zkáza! Ze
skal se má vyrobit sklářský písek. Politické jed-
nání proběhlo už na jaře a majitel, bývalý ba-
ron Nádherný, již ke skalám dal zřídit železniční
vlečku! Bylo by dobré, kdyby se ozvala turistic-
ká veřejnost!

24. prosince, 353, strana 1, V
Praha. Jedná se o znovuzavedení titulu Ex-
celence pro státní úředníky 1 až 3. třídy. 

27. prosince, 354, strana 2, V
Rusko. List Poslednije Novosti odtajňuje zprá-
vy o tlupách dětí, které bloudí stepí. Podobají se
smečkám vlků a hrozí zaplavit vesnice a města.
Jsou a nejsou to nepřátelé: děti, mladiství, i úpl-
ně malé děti v sobě nesou hrozbu epidemií.
Pocházejí ze zrušených azylů, často je vyhnali
sami rodiče. Zdá se, že jim už není pomoci. 

30. prosince, 357, strana 7, V
Inzerát. Likéry na Silvestra – nejjemnější by-
linkové speciality, konzumní likéry, rum, čajo-
vé esence – koupíte za nejlevnější ceny v ob-
chodě Feix a Ullrich v Pasekách.

31. prosince, 358, strana 5, V
Inzerát. Hotel a kavárna Koruna zvou na vel-
kou silvestrovskou oslavu! V programu účinku-
jí oblíbení herci našeho divadla a hraje známý
vídeňský orchestr Karla Wirtha. Vstup 10 K, za-
čátek v 8 h večer.

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. prosince. Vyhodnocení kaž-
dého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.

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

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

Správná odpověď z listopadového kvízu: K vy-
nikajícím ukázkám Hemmrichovy pozdní geo-
metrické secese v Jablonci nad Nisou patří dvě

velmi podobné rodinné vily, které byly postave-
ny pro bratry Josefa a Maxe Jägerovy, jejichž
firma se zabývala výrobou bižuterie. Stavby
můžeme obdivovat v ulici 28. října.

Gratulujeme výherci vylosovanému ze správ-
ných řešitelů: čtenářce Dagmar Plačkové.

Otázka na prosinec
V pátek 10. září letošního roku byla na domě
v Podhorské ulici 47 odhalena pamětní deska
architekta Roberta Hemmricha. Také architekt
Josef Zasche má v našem městě svou pamětní
desku, a to na jižní straně kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova, která byla odhalena o mnoho let
dříve. Bylo to:
a) v roce 1999
b) v roce 2000
c) v roce 2009

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

Hostinec U zeleného stromu

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti LXIV.

Nejen památníky, ale i nepamětníky. Je doce-
la zajímavé vidět kolik stojí v Jablonci „hlu-
chých“ pomníků, které byly kdysi věnovány
významným osobnostem své doby, dávno již
zapomenutým. Jejich „hluchota“ pak nastala
po druhé světové válce odstraněním pamět-
ních desek a nápisů. Kameny na místě však
obvykle zůstaly až do současnosti, kdy už ale
jen málokdo přesně ví, které velikány měly
oslavovat. Tak je to třeba v případě žulového
pylonu stojícího v Máchově parku. 

Návrší, na němž se dnes nachází Máchův park, je
na starých mapách z poloviny 19. století zcela ho-
lým vrchem, který býval pojmenován Gablonz,
tedy úplně stejně jako se tehdy jmenovalo i měs-
tečko nacházející se v údolí Nisy pod ním. Tra-
duje se, že výrazné návrší, z něhož bylo možné
přehlédnout nejen městečko, ale také celou širší
oblast směrem ke Mšenu a Rýnovicím, neuniklo
rakouským císařským stratégům, kteří se v jizer-
skohorském podhůří za přítomnosti samotného
císaře Josefa II. opakovaně připravovali na válku
s Pruskem. Na řadě výšin tu měla vzniknout
opevnění a palposty a také na vrchu Gablonz bylo
navrženo zřídit postavení pro císařskou artilerii,
která by tak mohla zadržovat postup nepřítele od
Proseče. 

Holý vrch Gablonz, nazývaný také Oedekoppe
čili Pustá kopa, zakoupil v srpnu 1879 nově zalo-
žený Anpflanzungs- und Verschönerungsverein in
Gablonz neboli Výsadbový a okrašlovací spolek
v Jablonci. Na samém okraji tehdejší zástavby na-
plánoval zřízení parku pro odpočinek a tělocvik
Jablonečanů, které tu zřídil a 26. října 1881 jej
pojmenoval Mühlfeldhöhe čili Mühlfeldova výši-
na. Uprostřed parku byl o pět let později vztyčen
žulový pylon obložený donesenými přírodními
kameny a nesoucí nápis: Zu Ehren des Natur-
freundes Jg. Geisler auf den, dem Andenken Dr.

Mühlfelds gewidmeten Anlagen vom Anpflanzungs-
-Vereine Gablonz 1886 čili: Ku cti přítele přírody
Ig. Geislera na zařízení věnovaném Výsadbovým

spolkem Jablonec roku 1886 památce Dr. Mühl-
felda. Památník tak by věnován dvěma zcela růz-
norodým osobnostem. První byl jablonecký ma-
líř Ignaz Geisler, člen Výsadbového a okrašlova-
cího spolku, který tomuto sdružení odkázal celé
své značné jmění 1454 zlatých a osm krejcarů.
Druhým pak byla výrazná postava rakouské po-
litiky – vídeňský advokát a říšský rada PhDr.
JUDr. Eugen Megerle von Mühlfeld (1810–1868).
Šlo o výrazného intelektuála své doby, proslulé-
ho také tím, že byl v obličeji velmi podobný Na-
poleonu Bonapartovi. Zprvu se profesně zabýval
jen starověkou literaturou, ale později své pole
působnosti rozšířil i na právo. Značný věhlas si
vydobyl v revolučním roce 1848 a politikem pak
byl až do své smrti. Jako poslanec se profiloval jako
liberál: byl proti trestu smrti, usiloval o občanské
a náboženské svobody a zachování listovního ta-
jemství. Protože odmítal emancipaci neněmec-
kých etnik v monarchii, stal se oblíbencem všech
českých Němců. Sousední Liberec Mühlfeldovi
dokonce udělil čestné občanství. V Jablonci nad
Nisou po něm byla vedle výšiny pojmenována
i ulice; dnešní Máchova, i když Eugen Mühlfeld
ve městě nikdy nebyl (stejně jako básník Mácha).
Zelená svatyně německé kultury na Mühlfeldově
výšině byla korunována roku 1905 zasazením
Schillerova dubu, stalo se tak u příležitosti stého
výročí smrti slavného básníka. 

Po válce byly německé nápisy z pomníku od-
straněny a v 70. letech 20. století byl v blízkosti
opuštěného památníku postaven kostel baptis-
tické církve. Když byl Máchův park v roce 2005
městem Jablonec pečlivě obnoven, byl opraven
i žulový památník. Zůstal ovšem i nadále bez
nápisů: koneckonců jména pánů Geislera a Mühl-
felda by už současným Jablonečanům jen pra-
málo řekla. Z památníku se tak stal nadobro ne-
pamětník. 

Marek Řeháček

Pomník v Máchově parku

Kresba Petr Ferdyš Polda

Letos 1. ledna 2021 se měl v Jablonci nad Ni-
sou odehrát 11. ročník udělování městských
cen Pro Meritis. Pandemie však řetězec udě-
lování cen významným osobnostem přeťala,
a tak o Novoročním koncertě 1. ledna 2022
primátor Jiří Čeřovský udělí ceny čtyři – loň-
ským i letošním nominantům. 

„Pracovní skupina pro udělování cen Pro
Meritis v roce 2020 navrhla dvě nominace, ale
vzhledem k pokračující pandemii se nekonal
Novoroční koncert. Proto se jejich předání od-
ložilo s tím, že se spojí s předáním ceny za rok
2021,“ vysvětluje jablonecký primátor Jiří Če-
řovský. 

Ceny Pro Meritis Jablonec nad Nisou uděluje
významným občanům od roku 2011, jejím prv-
ním držitelem byl dlouholetý zastupitel Václav
Vostřák. Kromě Pro Meritis Jablonec udílí také
čestné občanství. 

„Smyslem obou ocenění je udělit čestné ve-
řejné ocenění zejména těm osobám, které
v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji
města a občanského života, nebo k dobrému
jménu Jablonce nad Nisou, a to nezištným
a zvláště příkladným způsobem,“ sděluje Jana
Matěchová, vedoucí kanceláře primátora jablo-
neckého magistrátu. (jn)

Cena PRO MERITIS za rok 2020
Ing. Miroslav Čumpelík – in memoriam
(1920–2000) za rozvoj mezinárodní spolupráce
města Jablonec nad Nisou

OS ČČK v Jablonci nad Nisou
za příkladné činy provedené v obecný prospěch

Cena PRO MERITIS za rok 2021:
Mgr. Jan Krajník – in memoriam 
za dlouholeté působení v oblasti hudební
a vzdělávání

Mgr. Christa Petrásková, 
v letošním roce oslavila 80. narozeniny, za zpří-
stupňování lokálního a regionálního historic-
kého bohatství včetně publikační činnosti.

Držitelé Ceny města PRO MERITIS 
a čestného občanství
za rok 2011 Václav Vostřák
za rok 2012 manželé Jana a Josef V.

Scheybalovi – in memoriam
Barbora Špotáková – čestné
občanství

za rok 2013 Jiří Dostál
Karel Pelant
Siegfried Weiss

za rok 2014 Václav Poláček – in memoriam
Zdeněk Neruda – čestné
občanství

za rok 2015 Otokar Simm
Jaroslav Hlubůček

za rok 2016 Jan Strnad
Jan Vízek

za rok 2017 Ivo Jörg
Pavel Šochman

za rok 2018 Paul Rausnitz – čestné občanství
– ocenění si nepřevzal, zemřel
Dobroslava Kricklová

za rok 2019 Ivan Ullsperger – in memoriam
Tomáš Pospíšil

Kvarteto cen Pro Meritis je připravené
na Novoroční koncert

Foto archiv MMJN
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Osadní výbor Novoveská
Výbor se k osobnímu jednání sešel po covidové
pauze 23. září a rekapituloval činnost za uply-
nulé období. Na požadavek magistrátu města
jsme projednali stanovisko OV k návrhu pa-
mátkové komise přejmenovat náměstí Boženy
Němcové na náměstí Josefa Zascheho. Archi-
tekt Josef Zasche byl autorem návrhu krásného
secesního kostela Povýšení svatého Kříže, který
je dominantou tohoto náměstí. Výbor však vět-
šinově odmítl přejmenování náměstí a nabídl
pojmenování přilehlého parku po Josefu Za-
schem ovšem s podmínkou umístěním infor-
mačního panelu, který by popisoval historii té-
to unikátní památky a také význam architekto-
nické tvorby Josefa Zascheho. V přejmenování
náměstí OV spatřuje jednoduchý úkon, který
neřeší částečně zanedbanou situaci architekto-
nicky hodnotného území okolí kostela. OV oce-
nil proběhlou výstavu připomínající výročí ar-
chitekta Zascheho a stavitele Hemmricha, kdy
byly před významnými objekty instalovány in-
formační panely včetně kostela Povýšení svaté-
ho Kříže.

Další jednání OV Novoveská proběhlo 4. listo-
padu na faře kostela a k účasti byl přizván člen
památkové komise a Galerie MY Jan Strnad.
Jednání se také zúčastnil jako host představitel
rady města Miloš Vele a dále farář Karel Kolá-

ček. Jan Strnad informoval o akcích k 150 vý-
ročí narození architekta Zascheho a stavitele
Hemmricha a podnětu přejmenování náměstí.
V obsáhlé diskuzi jsme probrali aspekty tohoto
podnětu a většinově potvrdili naše dřívější ne-
gativní stanovisko. Považujeme za důležité za-
měřit se především na částečnou zanedbanost
tohoto historicky zajímavého území a zahájit
kroky k nápravě. Za neschopnost považujeme,
že tak významná památka kostela stále není
označena vhodnou informační tabulí. OV pre-
zentoval svůj návrh informačního materiálu se-

cesní procházky od kostela po významných se-
cesních stavbách v okolí. Materiál secesní pro-
cházky byl předán vedoucímu památkové ko-
mise p. Slukovi. OV předpokládá dokončit tento
projekt buď ve vlastní režii, nebo formou parti-
cipačního projektu.

V průběhu dalšího jednání jsme stanovili ter-
mín rozsvícení vánočního stromu u vchodu do
kostela na neděli 5. prosince v 17 hodin. Farář
Koláček přislíbil účast na této akci.

OV podpořil námět Památkové komise zajistit
trvalé noční nasvícení kostela, dále podpořil
návrh zařazení secesního kostela do kategorie
národní památky. OV připomněl podnět zařaze-
ní secesní vily č. p. 1874 na st. p. č. 769 do kate-
gorie kulturní památky s požadavkem zabránit
majiteli vily provádět na vile nevhodné staveb-
ní zásahy.

OV také podpořil návrh Miloše Veleho, aby OV
požadoval zpracování architektonické studie
vymezeného území se secesními památkami.

Závěrem OV vyslovuje poděkování technic-
kému náměstkovi a odd. Investičního rozvoje
za vyřešení úkolu vytvoření okružní cesty oko-
lo Novoveské vodní plochy. Okružní cesta byla
dokončena koncem října a předána do užívání
k plné spokojenosti občanů.

Miloš Zahradník 
předseda OV Novoveská

■ Osadní výbor

Pomníky nebo skleněné artefakty?
V současné době město Jablonec nad Nisou na
podnět Osadního výboru Šumava a Jablonecké
Paseky provádí rekultivaci parčíku na Pasec-
kém náměstí. Prozatím tu stojí restaurátorsky
ošetřený podstavec a kolemjdoucí se může do-
mýšlet: co tam asi současné vedení radnice ne-
chá nainstalovat? Umístí tu skleněný artefakt
jako například skleněné dílo Milana Vobruby,
viz. obrázek, anebo repliku některé ze připomí-
nek minulosti? 

A jaké tři připomínky minulosti mám na
mysli? Tak popořadě: před 1. světovou válkou,
v roce 1913, byl v parku v Jabloneckých Pa-
sekách (dále JP) odhalen pomník německému
básníku a bojovníku za svobodu německého
národa Karlu Theodoru Körnerovi (1791–1814),
který s JP neměl nic společného, a ani v JP ni-
kdy nebyl. Pomník byl stržen po 2. světové vál-
ce v roce 1945 a místo něj v roce 1949 nainsta-
lován pomník Juliu Fučíkovi (1903–1943).

Socha Julia Fučíka je dílem jabloneckého so-
chaře Jana Jaroše. Julius Fučík byl členem ile-
gálního protiněmeckého a protinacistického

odboje. Nacisté ho odsoudili k trestu smrti
a dne 8. září 1943 v Berlíně popravili. Jeho po-
mník byl stržen v roce 1989. Roku 2003, kdy byl
park opět revitalizován, se radní rozhodli, že
místo věnují Pasekám. Pamětní desku z černé
žuly vytvořil ak. soch. Ivan Kolman z umělecko-
průmyslové školy v Jablonci nad Nisou. Černá
žula byla přivezena až ze Zimbabwe a autor na
ní vyobrazil stromy se symbolickou pasekou. 

V Jablonci máme mnoho významných, ale
opomíjených, neudržovaných a bezejmenných
artefaktů v exteriéru města. Je velkým otazní-
kem, proč k nim nemáme vztah. Jsou potrestá-
ny za dobu svého vzniku? Přece to jsou umě-
lecká díla přímo ve městě, která by nám mohli
závidět milovníci umění z celého světa. 

Dočkáme se v parcích milých artefaktů, které
jsou už k vidění například u Muzea skla a bi-
žuterie či u jeho depozitáře v ulici Na Šumavě?
Budou mít i Jablonecké Paseky další přenád-
herné skleněné dílo, na které se všichni rádi za-
jdou podívat, tak jako třeba na skleněnou jes-
kyni u Pivovaru Volt? 

Jaroslava Slabá, Jablonec nad Nisou
Skleněné dílo Milana Vobruby

Náměstí Boženy Němcové, foto Jiří Endler

Mlatové a kameny vydlážděné cestičky, la-
vičky, vodní plochy – to je nová tvář Doliny,
louky podél Dolinského potoka na okraji
Jablonce nad Nisou. Město plochu zrevitali-
zovalo za zhruba 4,5 mil. korun s přispěním
milionové dotace z EU.

„Revitalizací podmáčených luk vzniklo příjem-
né místo, kam si Jablonečané rádi chodí odpo-
činout, prochází se tu maminky s kočárky, lidé
sem přichází se svými psy. Území je díky no-
vým cestám schůdnější a je zde přívětivé pose-
zení u vody,“ konstatuje náměstek pro rozvoj
města Petr Roubíček. 

„Naším úkolem bylo meliorace z minulosti
přerušit, aby voda více zůstávala v dané lokali-

tě. Vytvořili jsme biotop, který je zároveň i re-
tenční nádrží. Z vodního koryta zmizel beton
včetně podzemní části a potok se opět klikatí
údolím, čímž se zpomalil odtok vody z území
a podpořily přirozené samočistící funkce toku,“
doplňuje Petr Mikulášek z oddělení investiční
výstavby jabloneckého magistrátu. (jn)

Projekt Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad
Nisou je spolufinancován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí.

Z podmáčených luk je místo k odpočinku

Došlo do redakce

Foto archiv MMJN
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Po osmi letech můžeme slavit. 16. prosince z Jab-
lonce zmizí poslední hrací automaty. Byla to
dlouhá cesta a neobešla by se bez vás, občanů
Jablonce, kteří jste se v lednu 2018 zúčastnili
referenda, případně jste svým podpisem pod-
pořili jeho vyhlášení. Začalo to v roce 2014
vznikem spolku Jablonec bez hazardu, pokra-
čovalo petiční akcí a skončilo úspěšným refe-
rendem vyvolaným podpisy několika tisíc
Jablonečanů.

O tom, že automatové hazardní hraní je neš-
varem měst po celém Česku, se mluví přes de-
set let. Z pohledu legislativy jsme se od té doby
posunuli hodně kupředu, veřejné mínění je
k hazardu stále kritičtější, ale mnoho měst to
ignorovalo. Nejinak Jablonec, kde politici tento
problém řešili jen naoko. Není se co divit, že
zde vznikl občanský vzdor iniciovaný lidmi se
zkušeností s hazardem ze svého nejbližšího
okolí, kteří byli nespokojení s existencí čtyř de-

sítek heren a kasin po celém městě a jejich so-
ciálními a zdravotními dopady na město a jeho
obyvatele.

S lidmi kolem spolku Jablonec bez hazardu
jsme se mezi lety 2014 a 2016 pokoušeli formou
diskuze přesvědčit zastupitele o prospěšnosti
vykázání heren a kasin z města, nebo alespoň
o omezení jejich počtu na nízké jednotky. Když
však před volbami v roce 2014 slíbený a od ro-
ku 2015 účinný zákaz heren a kasin nahradila
nová vyhláška, která v roce 2017 vyústila v po-
volení 11 heren převlečených za kasina, roz-
hodli jsme se konat. Vyhlásili jsme podpisovou
akci za konání referenda, kterou podpořilo přes
4 000 lidí. Referendum se tak muselo konat
současně s volbou prezidenta v lednu 2018.

Výsledek referenda je dobře známý: pro bez-
odkladný konec automatů hlasovalo 88 % z více
než 14 tisíc účastníků. Jablonec se stal největ-
ším městem v ČR, kde došlo k zákazu hracích

automatů formou lidového hlasování. Na sku-
tečné ukončení jejich provozu jsme si však mu-
seli počkat další čtyři roky, když zastupitelé sice
odhlasovali zákaz hracích automatů, ale s tříle-
tým odkladem kvůli smyšlené hrozbě finanč-
ních kompenzací města vůči kasinům.

Teď však nastává moment, kdy můžeme sla-
vit vítězství občanské společnosti nad zájmy
hazardní lobby a jejími spojenci mezi politiky.
Vnímám to i jako velké povzbuzení a důkaz toho,
že být aktivním občanem dává smysl a přináší
to výsledky, byť někdy je na ně nutné počkat
i několik let – třeba osm jako v případě hazar-
du. Pomyslnou štafetu nyní předáváme Kladnu,
kde také chystají referendum o regulaci haza-
rdu. A světe div se, v pestrém přípravném vý-
boru referenda mají i politiky z ODS či od Sta-
rostů.

Jakub Macek, zastupitel za Společně pro
Jablonec a člen přípravného výboru referenda

Osm let žádaný konec hazardu Jablonec oslaví 16. prosince

Jablonec získal dotaci na realizaci retenční ná-
drže dešťové vody pod Anenským náměstím.
Pro městské finance je to dobrá zpráva. Vedení
města však odmítlo připravenou možnost vyu-
žít této náročné stavební akce k celkovému
zlepšení území. Nejstarší náměstí našeho měs-
ta tak zůstane na další desetiletí jen asfaltovou
plochou, která nepřeje životu, podnikání a bo-
hužel ani dobrému hospodaření s vodou. 

Nádrž je součástí rozsáhlejšího projektu de-
šťové kanalizace. Cílem projektu je oddělení
dešťové vody od splaškové. Čistá dešťovka totiž
komplikuje čištění splašek. Při přívalových deš-
tích navíc smíchané odpadní vody přetékají do
Nisy. Úskalí projektu je v jeho technokratickém
řešení. Vedle trubky pro splašky je pouze přidá-
na trubka pro dešťovku, která teče přes retenč-
ní nádrž do Nisy. Jediným smyslem retenční
nádrže je řízený pomalejší odtok. Dešťovka se

tak nevyužije ani na závlahu ani pro zlepšení
mikroklimatu odparem. Zůstává jen asfaltová
poušť. Stačilo málo a Jablonec mohl s vodou
a městským prostředím pracovat lépe.

Po volbách v roce 2018 jsme se v roli nového
vedení města seznámili se všemi připravenými
stavebními záměry. Projekt dešťové kanalizace
– s jasně daným harmonogramem realizace –
byl téměř hotový. Rychle jsme zjistili, že nás če-
ká několik náročných let rozkopaného města,
zkomplikované dopravy a velkých nákladů do
nových povrchů. Rozhodli jsme se tuto situaci
využít jako příležitost. Každý výkop se musí za-
se zahrnout a nové povrchy se mohou posklá-
dat trochu jinak a lépe: dešťová voda může být
svedena do připravených vsakových ploch; do-
plnění stromů pomůže místa zpříjemnit; rozší-
ření chodníků a změna pozic parkování pomů-
že obchodníkům v přilehlých domech; chápání

náměstí v urbanistických souvislostech s koste-
lem sv. Anny a farou pomůže vrátit prostoru ce-
loměstský význam a rozšíří tak možnosti jeho
využití. Toho jsme si byli vědomi, a proto jsme
věnovali velké úsilí, aby se v rámci jedné akce
podařilo za obdobné peníze víc, než jen položit
trubku a nádrž pod zem. Ve spolupráci se všemi
aktéry, aktivními občany i podnikateli v území
jsme připravili zadání pro architektonickou
soutěž a s vítězi uzavřeli smlouvu na komplet-
ní projektové práce. 

V září 2019 se vedení města změnilo a my
jsme v opozici ztratili možnost projekt ovlivňo-
vat. Na dotaz, jak bude Anenské náměstí po re-
alizaci retenční nádrže vypadat, odpověděl ná-
městek primátora Petr Roubíček (ODS) v říjnu
2021, že stejně jako doposud.

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

Veřejné peníze odtečou, Anenské náměstí se nezlepší

Shrňme si fakta o Anenském náměstí. Vede
tudy důležitá krajská dopravní tepna, silnice
I. třídy I/14 s poměrně hustým provozem, a je
tu nezanedbatelná parkovací plocha pro šest-
náct vozů. Takové je Anenské náměstí dnes. 

Rozdělená kanalizace a opravy sítí jsou hoto-
vé. To, co nyní náměstí čeká, je stavba retenční
nádrže, se kterou souvisí rozkopaný povrch
pod parkováním. Tzv. jediný smysl řízeného
odtoku vody z velké části středu města přes
retenční nádrž není zase tak nepatrný. Díky
nádrži se srážkové vody odkloní z jednotné ka-
nalizační sítě, a pak bezpečně odtečou do
Lužické Nisy, až její hladina opadne. Nádrž na-
víc doplní sedimentační prostor pro předčištění
vod a další, ve kterém se bude akumulovat vo-
da pro zpětné využití, např. k zalévání městské
zeleně. 

Avšak podstatou příspěvku kolegy Chuchlíka
je vzhled náměstí po dostavbě retenční nádrže.
Jablonec stejně jako další města trpí malou ka-
pacitou parkovacích ploch. Šestnáct parkova-
cích míst, z nichž dvě jsou pro hendikepované
občany, využívají nejen návštěvníci města, ale
hlavně majitelé či zaměstnanci firem na ná-

městí sídlících a jejich zákazníci. Jen na
Anenském náměstí má adresu šest firem,
okresní správa sociálního zabezpečení, dvě res-
taurace a jeden hotel. Jejich zákazníci a klienti
potřebují zaparkovat, nikoli si sednout do stínu
stromů.

Kladu si několik otázek: je pro město oprav-
du to nejdůležitější tvořit velký park z Anen-
ského náměstí na úkor parkovacích míst, ná-
kladně měnit trasu silnice I. třídy, aby se ve vy-
tvořeném zálivu mohla vysázet alej stromů, či
vymýšlet jakýsi amfiteátr u kostela sv. Anny pro
produkci kulturních pořadů, když v těsném či

ne příliš vzdáleném sousedství náměstí jsou
hned dva velké parky – Tyršův a Nová Pasířská,
přičemž v prvním je pro kulturní vystoupení
příjemné prostředí altánu – což je už vyzkouše-
né, v parku Nová Pasířská jsou dokonce pro po-
řádání kulturních akcí připravené přívody
elektrické energie. 

Samozřejmě počítáme se zachováním a revi-
talizací současné zeleně na Anenském náměstí.
Zároveň však počítáme, a s námi i občané
a podnikatelé, s návratem oněch šestnácti par-
kovacích míst do tohoto území. Domnívám se,
a myslím, že oprávněně, že pokud bychom mís-
ta pro automobily vyměnili za lavičky, asi by
nám občané nepoděkovali. 

Anenské náměstí je sice ve městě nejstarší
a v době svého vzniku bylo zřejmě i jeho cent-
rem, dnes je však tím centrem náměstí Mírové.
Těžko někdo bude chtít usednout a relaxovat
u dopravní tepny, která zde zůstane. I když ji
zaoblíme a vysadíme alej. Neodtekly by právě
v tomto případě nákladné přestavby náměstí
peníze bez užitku pryč, co myslíte? 

Petr Roubíček, 
náměstek primátora pro rozvoj města

Chtěli byste sedět u rušné silnice? Já ne 

Anenské náměstí, foto Jiří Endler
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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-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE!!! 1.100,– Kã, 

OPRAVDU FUNGUJE!!!
PROFESIONÁLNÍ BOJ PROTI KUNÁM

odstraníme pachové stopy,
o‰etfiíme motorové ãásti

ZLEVNÍME VÁM POJI·TùNÍ
– p. Moko‰ínová

ve‰keré opravy, brzdové centrum ATE,
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

více na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 

604 242 111
Letní 22, 

Jablonec nad Nisou-Kokonín

BEZPLATNÉ KOMPEXNÍ FINANâNÍ SLUÎBY 
Máte-li dotaz nebo problém 

související s financemi (pojistky, 
hypotéky, refin, úvûry, spofiení),

ráda Vás pozvu do kanceláfie v centru
Jablonce a 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

Více o mnû 
na www.autoservismokosin.cz

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 vánoãní dárek

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

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.

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

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

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

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

INSTALATÉRSTVÍ VZ
Provádíme ve‰keré instalatérské práce

– voda, topení, kanalizace.
Velké i malé zakázky. V˘mûna baterií, WC, 
umyvadel, bojlerÛ, ãi‰tûní odpadÛ a jiné.

Sváfieãské práce – práce s nerezem.
Zámeãnické práce. Kontakt: 733 528 106

instalaterstvivz@seznam.cz
www.instalaterstvivz.cz 
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Sokolí 276/29, Jablonec nad Nisou

Totální likvidace 
skladov˘ch zásob

Slevy 40 procent 
na ve‰keré zboÏí 

Rybáfiské potfieby v Jablonci n. N.
T o m á ‰  P fi á d a

Tel.: +420 723 020 200, +420 483 312 093

(tj. pruty, navijáky, de‰tníky, kfiesla, biÏuterie, atd...)

Pronájem 
kancelářských prostor 

v samostatné přístavbě 
panelového objektu 

Polní 3369/12 
v Jablonci nad Nisou 

Jedná se o 4 kanceláře o velikosti 
2 × 11,78 m2

1 × 11,65 m2

1 × 10,65 m2

Pronájem možný ihned i jednotlivě,
nájem měsíčně od 1 463 Kč 

+ 500 Kč záloha služby za kancelář.
Kontaktní telefony:

723 519 290 nebo 608 535 432.

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


