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V novém roce neztrácejme
naději ani optimismus
Vážení spoluobčané, 

rok se s rokem sešel a je tu další nový rok – rok
2022. Vloni jsem psal o covidové situaci, která těž-
ce a nečekaně zasáhla naše životy a ovlivnila chod
celé společnosti včetně chodu našeho města. S opti-
mismem sobě vlastním jsem se domníval, že zmí-
něnou situaci překonáme a život nás všech se vrátí
do normálních kolejí. Avšak nestalo se tak. Během
roku jsme museli opět čelit a vyrovnávat se s mno-
ha opatřeními a restrikcemi. Přesto věřím, že jste
prožili i šťastné a příjemné chvíle se svými blízký-
mi a rodinou. Radostné okamžiky jsem zažil i já ja-
ko primátor. 

Ve složité době epidemie se dařilo zajistit chod
magistrátu na vysoké úrovni a poskytovat služby
klientům bez výrazného omezení. Za rok 2021 byl
proto v soutěži Přívětivý úřad Jablonec nad Nisou
hodnocen jako nejlepší v Libereckém kraji.

Dalším z radostných okamžiků bylo zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
v oblasti Jablonecka na období 2021–2023. Zásad-
ním úspěchem však byl výsledek výběrového říze-

ní podle zákona o zadávání veřejných zakázek na
období dalších pěti let. Město uspělo ve sporu s ne-
úspěšnou firmou u Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže a uzavřelo smlouvu s vítěznou firmou
ČSAD Slaný, s. r. o.

S úlevou a s radostí jsem přijal informaci, že
DPMLJ, a. s., zahájil v roce 2021 rekonstrukci – mo-
dernizaci tramvajové trati mezi Vratislavicemi
a Jabloncem. Stavebně, finančně a časově náročná
stavba, která ale určitě zlepší komfort pro cestující.
Další skvělou zprávou bylo zkrácení termínu do-
končení stavby křižovatky Rádelský mlýn a její
otevření v závěru roku 2021. Věřím, že tím nastala
velká úleva pro všechny řidiče, ale také pro okolní
obce, přes které vedly různé objízdné trasy.

Vzhledem k tomu, že mě optimismus stále ne-
opouští, věřím, že máme společně naději prožít rok
2022 lépe a překonat současné problémy.

Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí a dobrou ná-
ladu.

Jiří Čeřovský, 
primátor města

Foto Petr Zbranek

Foto Jiří Endler
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„Letošní průzkum mínění občanů města Jablonec nad
Nisou se zaměřil na jejich pocit bezpečí. Zjišťoval veli-
kost podílu osob, které se setkaly s nějakým druhem
kriminality či přestupků, míru spokojenosti s prací
městské policie a celkovou spokojenost se životem ve
městě. Zajímalo nás, jak občané vnímají existenci a roz-
šíření kamerového systému, ale také jejich návrhy na
zlepšení,“ konstatuje primátor Jiří Čeřovský a dodává,
že byl příjemně překvapený výsledkem průzkumu,
v němž vysoce převážila spokojenost občanů. „Lidé si
chválí také práci složek státní i městské policie a fungo-
vání městského kamerového a dohlížecího systému,“
dodává primátor.

O půl roku dříve, na začátku roku 2021, došlo v pod-
statě ke stejnému výsledku dotazníkového šetření, které
pro přípravu Strategického plánu města Jablonec nad
Nisou na léta 2021–2030 prováděla společnost Gatum.
Na otázku k celkové spokojenosti se životem ve městě
odpovědělo 81 % respondentů kladně. 

Kamerový dohlížecí systém
Nový kamerový systém spustila Městská policie Jablo-
nec nad Nisou v roce 2011, kdy přesídlila z tehdejšího
působiště v Kamenné ulici do nově zrekonstruovaného
sídla v ulici Hasičské. Tehdy měl MKDS celkem 26 bodů.
V současné době má 43 bodů a dvě nové mobilní kamery.

Na konci roku 2020 se pak jablonecká městská policie
prostřednictvím dotazníků zeptala občanů, jak ovlivňu-
je kamerový systém jejich pocit bezpečí. Drtivá většina
oslovených považuje MKDS za dobrý nástroj ke zvýšení
bezpečnosti ve městě a podporuje rozvoj a modernizaci
systému.

Asistenti prevence kriminality
Samostatnou kapitolou v průzkumu veřejného mínění
je také práce asistentů prevence kriminality. Ti při jab-
lonecké městské policii působí od roku 2015, v součas-
né době ve městě pracují dva v rámci projektu s pomo-
cí dotačního titulu z programu Prevence kriminality na
místní úrovni Ministerstva vnitra ČR. Od 3. ledna 2022
rozšířil řady nový asistent prevence kriminality a celko-
vý stav se zvýšil na tři. 

„Hlavním úkolem asistentů prevence kriminality je po-
hybovat se ve vytipovaných lokalitách, pomáhat s nava-
zováním kontaktů mezi jejich obyvateli a úředníky,
a tím mírnit nárůst sociálně patologických jevů,“ uvádí
primátor Čeřovský. Nějakou zkušenost s asistenty má
dle průzkumu každý pátý Jablonečan, 19 % má zkuše-
nost pozitivní a jen 2 % negativní, 79 % respondentů ne-
ví nebo nemá žádnou zkušenost. 

Mapy budoucnosti
Jablonec nad Nisou je zařazený do pilotního projektu
Ministerstva vnitra ČR Mapy budoucnosti II spolufinan-
covaného z evropského operačního programu. Jablo-
necká MP jej představila veřejnosti už v roce 2020. Jab-
lonečané si mohou zjistit, jak je na tom s kriminalitou
místo, které je zajímá, a to na www.kriminalita.poli-
cie.cz, kde najdou veřejný přístup.

„Cílem je integrace dat o kriminalitě, kterou nyní od-
děleně vede Policie ČR a Městská policie Jablonec nad
Nisou. Společná data pak bude možné promítnout na
mapovém podkladu. To umožní lepší cílení činnosti hlí-
dek strážníků a okrskářů v místech, kde dochází k pro-
tiprávnímu jednání. A také efektivnější plánování pre-
ventivních programů,“ vysvětluje ředitel MP Michal Švarc.

Vnímání kriminality ve městě
Míra trestné činnosti se na rozdíl od předchozích vln
zjišťovala tak, že dotázaní měli možnost si z předlože-
ného seznamu různých druhů kriminality vybrat maxi-
málně tři položky, které je trápí nejvíce. A stejně tak
maximálně tři položky u přestupků. 

Nejvíce respondentů trápí výtržnictví a rvačky. Na
dalších místech jsou krádeže, loupeže a dopravní neho-
dy. Co se týká přestupků, pak nejvíce problematické dle
občanů jsou přestupky majetkové, alkohol na veřejnos-
ti, přestupky proti občanskému soužití a v dopravě. „Že-
ny více trápí výtržnictví, rvačky a loupeže, muže spíše
krádeže všeho typu,“ upřesnil Švarc. 

Jako nejméně bezpečnou lokalitu označila většina
respondentů centrum města, konkrétně autobusové ná-
draží, konečnou tramvaje společně s Tyršovým parkem,
Žižkův vrch nebo Mšeno. (jn)

Spokojenost s prací strážníků
stoupla o více jak dvacet procent

Městská policie Jablonec nad Nisou si nechala vypracovat sociologický průzkum zkoumající pocit
bezpečí Jablonečanů ve městě. Na otázku, jak jsou lidé spokojení se životem v Jablonci nad Nisou,
82 % dotázaných odpovědělo kladně. Nespokojenost vyjádřila jen dvě procenta respondentů na
rozdíl od výzkumu v roce 2012, kdy nespokojených bylo 7 % dotázaných. Spokojenost občanů
s prací městské policie stoupla od roku 2012 o 22 % na současných 78 %.

■ Výsledky 
průzkumů
Průzkum prováděla v létě 2021
brněnská společnost Focus,
Marketing & Social Research,
oslovila vzorek 518 respon-
dentů ve věku 18–75 let. Z nich
82 % projevilo spokojenost se
životem v Jablonci nad Nisou,
což je ve srovnání s výzku-
mem z roku 2012 o 21 % více.
Nespokojených byla 2 % res-
pondentů oproti 7 % z roku
2012. Nejvíce spokojených res-
pondentů z hlediska měst-
ských částí je z lokalit Šumava,
Vrkoslavice a Rýnovice a více
jsou spokojení muži než ženy. 

Podle aktuálního průzkumu
od roku 2012 stoupla spokoje-
nost občanů s prací státní poli-
cie o 26 % na 84 % a s prací
městské policie o 22 % na 78 %.
Výrazně stoupla také spokoje-
nost občanů s prací okrskářů,
a to z 11 % v roce 2012 na sou-
časných 42 %. 

Městský kamerový a dohlíže-
cí systém (MKDS) považuje
79 % osob za dobrý nástroj ke
zvýšení bezpečnosti ve městě,
43 % dotázaných podporuje
i jeho další rozvoj a souhlasí
s investicemi do jeho moderni-
zace. MKDS podporují o něco
více lidé ve věku 30–44 let ane-
bo ti nad 60 let, lidé s vyšším
vzděláním, důchodci a osoby
v domácnosti. V roce 2013, dva
roky po spuštění tehdy nového
kamerového systému, se měs-
to Jablonec ptalo obyvatel tří
městských částí, kde byl před
rokem 2010 evidován největší
nápad trestné činnosti, aby zjis-
tilo, jak MKDS funguje. Tehdy
odpovídalo 112 respondentů,
kamerový systém pro posílení
bezpečnosti vnímalo kladně
78 % dotázaných ve věku do
29 let a 91 % dotázaných nad
29 let. Pro jeho rozšíření se vy-
jádřilo 89 %.

Foto Jiří Endler

Foto 3x archiv MP Jablonec n. N.
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Unikátní mobilní tým proočkoval 18 zájemců
Očkování imobilních občanů připravilo sta-
tutární město Jablonec nad Nisou na středu
8. prosince. Mobilní tým proočkoval 18 zá-
jemců, kteří se přihlásili do výzvy odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Někteří byli
očkovaní poprvé, dalším podala lékařka po-
silující třetí dávku očkování.

Samotnou vakcinaci provedla Veronika Kaššo-
vicová, která už má zkušenosti s očkováním se-
niorů v jabloneckých domech zvláštního urče-
ní, výjezd týmu organizovala vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Martina Rosen-
bergová, vakcíny i potřebný zdravotnický mate-
riál zajistila městu Nemocnice Jablonec. 

„Jsem velmi rád, že se nám na radnici v Jab-
lonci podařilo sestavit mobilní očkovací tým, dí-
ky kterému jsou nejen ve městě, ale v celém ORP

naočkováni imobilní občané, kteří nejsou schop-
ní se dostat do očkovacího centra. Je třeba podě-
kovat doktorce Kaššovicové, která očkuje zcela
bez nároku na odměnu, pracovníkům magistrá-
tu, kteří zajistili administrativu, a nemocnici za
materiální podporu,“ řekl o výjezdu náměstek
primátora pro oblast humanitní David Mánek. 

Mobilní tým měl během středy 8. prosince
jednotlivé přejezdy skutečně pestré, neboť zá-
jemci o očkování byli jednak přímo z Jablonce,
ale také například z Janova nad Nisou, Lučan
nad Nisou či Frýdštejna. Ti se přihlásili do vý-
zvy jabloneckého magistrátu a využili v průbě-
hu dvou týdnů linku odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. (šj)

Ilustrační foto

COVID-19 – aktuálně platná opatření 
Očkování dětí ve věku 
5–11 let
Od 13. prosince je spuštěná registrace k očko-
vání dětí ve věku 5 až 11 let. Podle informací
doktorky Věry Fastrové, která zajišťuje komuni-
kaci s pediatry, bude v Jablonci nad Nisou oč-
kování těchto dětí probíhat až po Novém roce.
Vzhledem k tomu, že dodávané balení vakcíny
je pro velký počet dětí, budou zájemci o očko-
vání ze všech obvodů koncentrováni do očko-
vacího centra v Nemocnici Jablonec nad Nisou,
která vytvoří k očkování dětí prostorové a pro-
vozní podmínky. Pediatři zajistí odborné perso-
nální pokrytí. Provozní doba se přizpůsobí zá-
jmu veřejnosti. Aktuální informace budou zve-
řejněné začátkem ledna 2022.

Zkrácená platnost 
certifikátů
Od 1. ledna 2022 bude zkrácená platnost očko-
vacích certifikátů na devět měsíců. Po očkování
posilovací dávkou není platnost certifikátu v tu-
to chvíli omezená. Ke zkrácení platnosti očko-
vacích certifikátů dochází na základě doporu-
čení Evropské komise.

Aktuálně platná opatření
(ke dni 17. 12. 2021)

Respirátory
• veřejná doprava, vnitřní prostory staveb, např.

prodejna, provozovna služeb, zdravotnické
a sociální zařízení 

• pracoviště – vždy, pokud je některý z vašich
kolegů k vám blíž než 1,5 m, nebo se pohybu-
jete ve společných prostorách 

• diváci – na koncertech a jiných hudebních, di-
vadelních, filmových a jiných uměleckých
představeních, cirkusech, varieté, na sportov-
ních utkáních 

• kongresy – vnitřní vždy a vnější akce nad 30
osob (bez rozestupu 1,5 m), výjimku tvoří děti,
které dosud nezahájily povinnou školní do-
cházku (mimo přípravné třídy ZŠ) – děti do 15
let nosí roušku

Restaurace
• u stolu může sedět pohromadě až šest osob

s výjimkou osob ze společné domácnosti Stůl
s více místy umožňuje více skupin nejvýše po
šesti osobách při dodržení rozestupu 1,5 m.
Při vstupu nutné doložit O-T-N*

Cestování 
• osoba musí při návratu plnit podmínky vy-

cházející z ochranného opatření, které stano-

vuje podmínky pro vstup na území ČR (tzv.
semafor)

Sportovní a kulturní akce 
• bez omezení kapacity
• do 3 000 diváků musí všechny osoby splňovat

O-T-N*
• nad 3 000 osob musí alespoň polovina diváků

splňovat podmínku očkovaní nebo prodělané
nemocí 

• návštěvník je povinný doložit O-T-N*, provo-
zovatel je povinný kontrolovat O-T-N*.

Bazény koupaliště, wellness 
• bez omezení kapacity
• návštěvník je povinný doložit O-T-N*, provo-

zovatel je povinný kontrolovat O-T-N*
• ve společných prostorách koupališť rozestupy

1,5 m (mimo koupací plochy)

Služby 
• rozestup min. 1,5 m
• návštěvník je povinný doložit O-T-N*, provo-

zovatel je povinný kontrolovat O-T-N*

Hromadné akce 
• rozestup min. 1,5 m
• nad 30 osob venku – respirátor 
• max. kapacita uvnitř – 1000 osob 
• max. kapacita venku – 2000 osob 
• nad 20 osob doložení O-T-N*

Zoo, botanické zahrady, muzea, galerie,
výstavní prostory, hrady, zámky obdobné
historické nebo kulturní objekty,
hvězdárny, planetária, veletrhy, prodejní
hospodářské výstavy 
• kapacita tak, aby bylo možné zajistit rozestu-

py ve vnitřním prostoru 1,5 m
• skupinové prohlídky - do 20 osob v rámci jed-

né skupiny není nutná kontrola ani prokázání
O-T-N*; nad 20 osob doložení O-T-N*

Pěvecké sbory 
• možná účast až 50 sboristů 
• rozestupy 1,5 m
• povinnost provozovatele kontrolovat O-T-N*,

povinnost sboristy doložit O-T-N*

Tanec 
• tanec je možný za splnění podmínek O-T-N*
• absolvování PCR nebo antigenního testu s ne-

gativním výsledkem nejdéle 24 h před vstu-
pem do provozovny

Činnosti zájmové volnočasové pro osoby
mladší 18 let 
• venkovní prostory 2 000 osob; vnitřní prosto-

ry 1 000 osob
• nad 20 osob u společných aktivit povinnost

kontroly a doložení O-T-N*

Školství 
• ochrana nosu a úst ve společných prostorách,

děti do 15 let rouška, nad 15 let respirátor 
• při výuce bez ochrany nosu a úst pouze v pří-

padě, že jsou děti v lavici 
• neočkovaní učitelé musí nosit respirátor po

celou dobu výuky

Poskytovatelé sociálních služeb 
• povinné testování klientů a zaměstnanců vy-

braných sociálních služeb, kteří nejsou očko-
váni nebo neprodělali onemocnění covid-19
v posledních 180 dnech. Návštěvy v sociálních
a zdravotnických zařízení O-T-N*

Jak používat respirátor 
(nano rouška)
• před nasazením respirátoru si důkladně umyj-

te ruce mýdlem a vodou (případně dezinfekcí)
• respirátorem zakryjte nos a ústa a ujistěte se,

že nevznikly žádné netěsnosti
• při nošení se respirátoru nedotýkejte (na ruce

by se vám dostaly viry a bakterie z respirátoru)
• jakmile respirátor zvlhne, vyměňte ho za no-

vý, klidně i několikrát denně (nejpozději po
2–3 hodinách), přestávají totiž fungovat jeho
filtrační vlastnosti

• respirátor opatrně sundejte uchopením pouze
za tkalouny či gumičky, nedotýkejte se přední
části

• respirátor ihned po sejmutí, nejlépe v uzavře-
ném igelitovém sáčku, vyhoďte do uzavíratel-
ného odpadkového koše

• důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou, pří-
padně vydezinfikujte.

*O-T-N (ukončené očkování, test, prodělání one-
mocnění v ochranné lhůtě 180 dní) – podmínka
O-T-N se nevztahuje na děti do 12 let

Foto Jiří Endler
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Unikátní Srnčí důl má velký potenciál
Na jaře 2022 opraví statutární město Jablo-
nec nad Nisou poškozenou část areálu Srnčí
důl, k financování použije peníze z pojistné-
ho. Projektová příprava a opravy vyjdou na
necelých 200 tis. korun. Novinkou příštího
roku v Srnčím dole bude obnovená tůň ve
starém lomu, která bude součástí projektu
na zadržení vody v krajině a rozšíření rela-
xačních zón v areálu. Tůň obnoví město ve
spolupráci se spolkem Milujeme Jizerky.

Letos v červenci přinesly mohutné přívalové
deště do Jablonce nad Nisou rozsáhlé škody.
Pohromě neunikl ani přírodní sportovní areál
Srnčí důl, kde proudy vody vymlely část příjez-
dové cesty ke spodnímu dílu sportoviště a po-
depsaly se i na běžeckém oválu. „Požádali jsme
o plnění pojistné události a byli úspěšní. Získali
jsme tak na potřebné opravy 200 tisíc korun,“
sděluje Štěpánka Gaislerová, vedoucí oddělení
správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu.

„Srnčí důl nám rozhodně není lhostejný
a vnímáme ho jako nesmírně cennou volnoča-
sovou zónu v nenahraditelném přírodním pro-
středí. Proto mě velmi těší, že můžeme opravit
vodou poškozená místa,“ souhlasí náměstek
pro oblast humanitní David Mánek. 

Jablonec má v současné chvíli už zasmluv-
něnou opravu oválu a cesty v Srnčím dole, kte-
ré se budou realizovat na jaře příštího roku.
Práce vyjdou na 112 tis. korun, dalších 60 tisíc
bude stát projektová dokumentace opravy příč-
né přístupové cesty pro pěší. „I tento krok již
máme zasmluvněný opět s dodáním na jaře
2022, pochopitelně budeme rádi, když se vše
uskuteční co nejdříve,“ dodává Gaislerová.

Nejen opravy však unikátní přírodní areál
v příštím roce čekají. Dlouhodobě zanedbaný
Srnčí důl by se měl v následujících letech změ-
nit vybudováním souboru vodozádržných opat-
ření, jako jsou tůně, odtokové kanály a jámy.
Srnčímu dolu zůstane přírodní ráz, obnoví se

přístupové cesty a v plánu je také vytvoření re-
laxační zóny pro všechny návštěvníky. S inicia-
tivou přichází město Jablonec ve spolupráci se
spolkem Milujeme Jizerky. Startovním projek-
tem bude obnova tůně v přilehlém starém lo-
mu. „Zadržování vody v krajině je v současné
době velmi diskutované celospolečenské téma
a my společně s nadšenci ze spolku Milujeme
Jizerky chceme v tomto směru přidat ruku k dí-
lu,“ konstatuje náměstek Mánek. „Jsme nadše-
ní, že na celém projektu můžeme spolupraco-
vat s městem Jablonec, které nám vyšlo vstříc
a pro celý plán se s námi nadchlo,“ doplňuje
Daniel Honzig, spoluzakladatel spolku Miluje-
me Jizerky. 

Spolupráci se spolkem město zahájilo už le-
tos v létě. Tehdy v Srnčím dole vzniklo discgol-
fové hřiště, které si ihned našlo své příznivce
a hojně se využívá. „Je fajn, že discgolf je mož-

né hrát i v zimě. Zkrátka, přírodní areál skýtá
velký potenciál a byla by škoda nesnažit se ho
postupně zvelebovat a navracet do něj stále ví-
ce život,“ shrnul aktuální novinky související
s republikovým unikátem mezi sportovišti ná-
městek primátora pro oblast humanitní David
Mánek.

O spolku Milujeme Jizerky
Spolek Milujeme Jizerky vznikl v roce 2019 ja-
ko projekt na podporu jizerské přírody. Cílem
je realizace projektů na zadržení vody v krajině
– od sázení stromků až po realizace rekultivač-
ních linek v oblasti Jizerek. Od loňského léta se
spolku podařilo vysázet přibližně 200 stromů
v lokalitě Bílého Potoka. Věnujeí se také eduka-
ci návštěvníků hor o výhodách udržitelného tu-
rismu. Pomáhají s úklidem v přírodě. Více na
www.milujemejizerky.cz. (šj)

Na konci roku město podpořilo školy
Jablonec nad Nisou je zřizovatelem celkem
devíti základních škol. Na jejich podporu se
podařilo v závěru roku najít v rozpočtu hu-
manitního odboru 700 tisíc korun. 

Kam peníze poputují a na co budou použity? Na
tyto otázky podrobně odpověděl náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní David Mánek.
„Není tajné, že mám jako učitel v pozici ná-
městka primátora pro oblast školství velmi
blízko k základním školám, které zřizujeme.
V rozpočtu odboru humanitního pro rok 2021
se nám spolu s pracovnicemi oddělení školství
podařilo ke konci roku vyčlenit částku 70 tisíc
Kč pro každou základní školu na zlepšení vnitř-
ního prostředí a technického vybavení. Celkem
je v Jablonci nad Nisou devět základních škol
a vzhledem k tomu, že byla s některými z nich
individuálně domluvena podpora ještě vyšší,
celkový objem vyčleněných prostředků pro všech-
ny školy tak dosahuje téměř 700 tisíc korun.“

Před stanovením finální částky pro každou
konkrétní školu byli v závěru kalendářního roku
osloveni ředitelé základních škol s dotazem, co
jejich školy potřebují s ohledem na vylepšení
výchovně-vzdělávacího procesu. Všichni ředite-
lé zpětně zaslali své požadavky. Ty byly vyhod-
noceny a následně došlo k uvolnění prostřed-
ků.

Jednotlivé školy nečekanou podporu využijí
různě, ale všude to bude velmi účelně a smys-
luplně. V mnoha z nich se objeví nový nábytek,
IT technika, pomůcky pro výuku a na polytech-

nické vzdělávání žáků, interaktivní tabule apod.
V individuálních případech půjde o investice do
vybavení školní družiny, žákovské kuchyňky,
žaluzií, protihluková opatření v malé tělocvič-
ně, vymalování školních chodeb nebo na repa-
si školních lavic. Někde budou za zmíněné pro-
středky vyměněny poničené dveře ve třídách
a šatnách, jine zase pořídí dobíjecí jednotky pro
25 tabletů. 

„Mimo těchto mimořádných investičních pe-
něz byly školy v závěru roku podpořeny i v sou-
vislosti s COVID-19, kdy jsme jako zřizovatel
nejen školám, ale i mateřinkám dodali desin-
fekci, roušky a ochranné pomůcky. Jejich záso-
ba tak vystačí prozatím do konce ledna 2022
a v případě potřeby jsme schopni rachle reago-
vat a pomůcky opět doplnit,“ dodává David Má-
nek. (vrk)

Srnčí Důl, ilustrační foto Radana Schaeferová

Dílny v ZŠ Kokonín, ilustrační foto Radka Baloghová
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V zimě pojede na Bedřichov více spojů
Městská hromadná doprava přes zimní ob-
dobí navyšuje o víkendu počet spojů do Ji-
zerských hor. 

Od 25. prosince 2021 do 13. března 2022 se ob-
novuje provoz zimní víkendové a prázdninové
linky č. 121 Pražská – Hrabětice – Bedřichov –
Pražská. Odjezdy ze zastávky Pražská: 8.00,
9.30, 11.30 a 13.00 hodin.

Ve stejném období se o víkendech a prázdni-
nách také navyšuje počet spojů linky č. 101 na
Bedřichov. 

Přehled všech odjezdů ze zastávky Auto-
busové nádraží: 3.45, 6.15, 7.45, 8.45, 9.15, 9.45,
10.15, 10.45, 11.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.45, 17.45, 19.45 a 22.35 hodin.

Přehled veškerých odjezdů z Bedřichova,
zastávky Centrální parkoviště: 4.41, 7.11, 8.41,
9.41, 10.11, 10.41, 11.11, 11.41, 12.41, 14.11,
15.11, 15.41, 16.11, 16.41, 17.41, 18.41, 20.41
a 23.17 hodin.

K cestám do Jizerských hor je také možno vy-
užít spoje linky č. 104 vedených na Maxov.

Přehled všech odjezdů ze zastávky Auto-
busové nádraží: 5.45, 9.15, 10.45, 12.45, 14.45,
17.45 a 18.45 hodin.

Přehled veškerých odjezdů z Horního Ma-
xova, zastávky Maxov, kostel: 6.49, 9.49,
11.49, 13.49, 15.49, 18.49 a 19.49 hodin.

Veškeré informace k provozu MHD získáte na
webových stránkách společnosti Jablonecká
dopravní, a. s., www.jabloneckadopravni.cz. 

Jablonecká dopravní má od léta pro své zá-
kazníky také k dispozici nový prohlížeč do-
pravního spojení, který naleznete na adrese:
jr.jabloneckadopravni.cz.

(lw)

Nová linka Praha–Jablonec
Mezi Prahou a Jabloncem je od 12. prosince
znovu v provozu linka 900, která jezdí každou
hodinu. Zhruba každé dvě hodiny pak linka po-
kračuje do Harrachova a Rokytnice nad Jize-
rou. „Pomáhá tak stabilizovat spojení Jablo-
necka s Prahou, které bylo ochromené kvůli
pandemii COVID-19. Zároveň linka nabízí nej-
rychlejší spojení Prahy s Harrachovem a Ro-
kytnicí,“ vysvětluje Otto Pospíšil, jednatel spo-
lečnosti KORID LK. Navíc linka 900 navazuje
v Tanvaldu na rychlíky R21 od Prahy, Mladé
Boleslavi a Turnova. Součástí koncepce jsou
i zcela komerční linky integrované do IDOL
dopravce Enjoy Europe, linka 190 z Bedřichova
do Prahy a nová mezinárodní linka 905 z Prahy
do polské Karpacze. „Jsme velmi rádi, že s do-
pravcem Enjoy Europe jsme nalezli cestu, jak
vhodně začlenit komerční linku do integrované

dopravy. Nová linka do Karpacze může být ze-
jména v turistické sezóně velmi zajímavá, pro-
tože doposud propojení s touto částí Krkonoš
neexistovalo,“ doplnil Pospíšil.

Idolka je jen začátek
KORID LK spustil mobilní aplikaci Idolka, kte-
rá ještě prochází testováním v ostrém provozu.
„Aplikaci jsme testovali od července, ale to lze
vnímat jako laboratorní provoz. Teprve po na-
hrání na ostrou platební bránu zjistíme, zda se
chová v provozu tak, jak má,“ upřesňuje Otto
Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. Již bě-
hem testování však cestující mohou aplikaci
využít k tomu, aby si v ní pořídili jízdenky. 

„V rámci modernizace systému IDOL je mo-
bilní aplikace pouze začátek. V průběhu roku
2022 chceme modernizovat odbavovací systé-
my a postupně zavést přestupní papírové jíz-

denky s 2D kódem a zavést platby kartou,“ před-
stavuje vizi Pospíšil s tím, že modernizace se
pak dočká také čipová karta Opuscard. 

Jízdní řády jsou v prodeji
Nové jízdní řády pro Liberecký kraj platné od
12. prosince jsou v prodeji také v knižní podo-
bě. Za 30 Kč jsou k zakoupení v Zákaznickém
centru IDOL, v informačních centrech doprav-
ců a vybraných měst či u některých prodejců
knih. Připomínky k jízdním řádům je možné
zasílat na info@korid.cz nebo prostřednictvím
webového formuláře na webu www.iidol.cz.
Celostátní termíny jízdních řádů jsou pro rok
2022 vyhlášené na dny: 6. března, 12. června,
28. srpna a 11. prosince.

Radu cestujícím poskytnou: Zákaznické cen-
trum IDOL, tel. 488 588 788; Centrální dispe-
čink IDOL, tel. 704 702 000.

■ Dopravní zpravodajství

Křižovatka Rádelský mlýn je opět v provozu
V pátek 10. prosince zprovoznilo Ředitelství
silnic a dálnic ČR novou mimoúrovňovou
křižovatku Rádelský mlýn, která propojuje
silnici I/35 Turnov–Liberec a I/65 do Jablon-
ce nad Nisou. Stavba trvala 21 měsíců a stá-
la 408 mil. korun bez DPH.

Původní mimoúrovňová křižovatka byla v pro-
vozu od roku 1973, už ale nevyhovovala aktuální
intenzitě dopravy a byla místem častých nehod.
„Hlavním důvodem přestavby MÚK Rádelský
mlýn bylo odstranit nebezpečné křížení jednot-
livých dopravních směrů mezi Libercem, Jab-
loncem a Turnovem. K tomu bylo třeba vybu-
dovat novou větev křižovatky ve směru z Liberce
do Jablonce, která je nyní vedená po sedmipo-
lovém mostě. Větší je také nevyhovující polo-
měr křižovatky, což výrazně přispělo ke zvýše-
ní plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ představil

novou křižovatku generální ředitel ŘSD Radek
Mátl, který připomněl, že se stavbu podařilo na-
plánovat, vyprojektovat, získat potřebná povo-
lení, vykoupit pozemky i realizovat za neuvěři-
telných šest let. A ukončit o 221 dnů dříve, než
se původně plánovalo.

„Ještě před rokem jsem netušil, že dostanu
jako řidič, Jablonečan a primátor města Jab-
lonec nad Nisou nejlepší dárek k Vánocům, a to
je otevření této křižovatky,“ řekl při slavnost-
ním zahájení provozu MÚK Rádelský mlýn pri-
mátor Jiří Čeřovský. Do poslední chvíle měl prý
vážné pochyby o tom, že se termín otevření

skutečně stihne. „Všichni víme, jaká je v našich
končinách zima nevyzpytatelná. Ale vše se stih-
lo, je to krásné a obdivuhodné dílo,“ ocenil no-
vou křižovatku jablonecký primátor. 

Na výjimečnosti stavby a velkém nasazení
stavebních firem a jejich zaměstnanců se shod-
li všichni přítomní včetně ministra dopravy
Karla Havlíčka. „Jsem rád, že jsme to tak dobře
zvládli,“ podotkl ministr. 

„Stavba začala se začátkem pandemie koro-
naviru. Věřím, že hotová křižovatka je zname-
ním, že s koncem její stavby odezní i ta zvlášt-
ní doba,“ uzavřel ředitel ŘSD Mátl. (jn)

Foto Graphis

Foto archiv ŘSD

Foto Luboš Wejnar
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Jak jsme na tom se sběrem elektra?
Pokud jste pod vánočním stromečkem našli
nový elektrospotřebič a potřebujete se zbavit
toho starého, věnujte pozornost následují-
cím řádkům. S vysloužilými spotřebiči je to-
tiž potřeba naložit správným způsobem.

Již několik let spolupracuje město s kolektivní-
mi systémy Elektrowin a Asekol, které mají na
našich sběrných dvorech vytvořená místa zpět-
ného odběru. Za nimi stojí velcí výrobci elekt-
rospotřebičů, jejichž výrobky máte vybavené
vaše domácnosti. Lednice, mrazáky, pračky,
sporáky, obrazovky, mikrovlnky, ale také vysa-
vače, varné konvice atd. To je asi nejčastější, co
se na sběrných dvorech vyskytuje a co od nás
uvedené společnosti odváží dále k recyklaci.
Specializovaná zpracovatelská zařízení výrob-
ky zbaví nebezpečných látek – např. ve staré
ledničce je až 350 g freonu, nebo ve staré prač-
ce je azbest. Výrobky se dále rozeberou na ma-
teriály, které putují k dalšímu využití – betono-
vé závaží z praček do stavebnictví, kovové kor-
pusy do hutí, plasty k další úpravě a do výroby
– např. zatravňovacích dlaždic, ramínek nebo
krytů na kola automobilů. 

Za uplynulý rok bylo na sběrné dvory v Jab-
lonci nad Nisou odevzdáno téměř 53 tun lednic,
73,8 tun ostatních velkých spotřebičů, 46 tun
obrazovek a monitorů a 17,3 tun malých spo-
třebičů. Je vidět, že naše sběrné dvory fungují
dobře a že máme v našem městě uvědomělé
občany – za to všem patří dík! 

Co je elektrozařízení
Přesnou definici elektrozařízení neboli elek-
trické či elektronické zařízení najdeme v záko-
ně o výrobcích s ukončenou životností. Zjedno-
dušeně můžeme elektrozařízením označit malý
i velký domácí elektrospotřebič – „vše co lze za-
pojit do elektrické zásuvky nebo funguje na ba-
terie“. 

Do zpětného odběru tedy patří vše od chlad-
ničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trou-
by, vysavače přes topinkovače, fény, holicí stroj-
ky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia,
mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily,
vrtačky, elektrické hračky, lékařskou techniku
a výdejní automaty, nově i bojlery, klimatizace,
tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle aj.

(bš)

Místa zpětného odběru:
• Sběrný dvůr Smetanova 91, Severočeské ko-

munální služby, s. r. o.
• Sběrné místo Belgická ul., Pragometal recyc-

ling, s. r. o.
• Sběrné místo Dalešická ul., Kokonín
• prodejny elektrospotřebičů

Odsávání freonu z lednice

Oddělení správy místního hospodářství na-
plánovalo na rok 2022 několik akcí.

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků je naplánován na pon-
dělí 10., 17. a 24. ledna. Stromky odkládejte
pouze ke stanovištím na tříděný odpad. Strom-
ky odložené vedle černých popelnic a kontejne-
rů na směsný komunální odpad nebudou sve-
zeny! V ideálním případě nechte stromek vcel-
ku a nedávejte ho do jakékoli nádoby na odpad
ani do pytle, nesvazujte ho provázkem apod.
Stromky budou následně seštěpkovány.

Svoz bioodpadu, velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
Díky velkoobjemovým kontejnerům, které měs-
to v roce 2018 pořídilo z dotace Evropské unie
v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí, se v uplynulých dvou letech mohl častěji
svážet bioodpad ze zahrad. V nadcházejícím
roce bychom v této činnosti, která se mezi oby-
vateli těší značné oblibě, rádi pokračovali.
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou
přistavovány do různých lokalit města od začát-
ku dubna do listopadu. Na podzim plánujeme
posílení svozů bioodpadu. V průběhu roku 2022
proběhne svoz bioodpadu celkem 17krát. Časo-
vý rozpis svozů a seznam jednotlivých stano-
višť bude vždy zveřejněn na stránkách města
a v Jabloneckém měsíčníku.

V dubnu a v prosinci je v plánu svoz velko-
objemového odpadu. Svoz nebezpečného odpa-
du proběhne jako tradičně poslední květnovou
a poslední říjnovou sobotu. 

Přehled akcí 2022
Svoz vánočních stromků:
10. 1., 17. 1. a 24. 1.

Svoz nebezpečného odpadu:
28. 5. a 29. 10.

Svoz objemného odpadu:
7. 4. a 8. 12.

Svoz bioodpadu: (soboty, 17x)
2. 4., 9. 4., 23. 4., 14. 5., 4. 6., 25. 6., 23. 7., 20. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10., 5. 11.,
12. 11. a 19. 11.

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí.

Sběrné dvory
Občané města mohou celoročně využívat pro
odložení svého odpadu síť sběrných dvorů
a sběrných míst. Přehled odpadů, které je mož-
né odevzdat na jednotlivých sběrných místech,
je uveden v tabulce. Další informace k odpado-

vému hospodářství naleznete na webových
stránkách města v záložce životní prostředí
a odpady.

• sběrný dvůr Smetanova – tel. 493 645 111
pondělí–pátek 8.00–17.00 hodin
sobota 8.00-14.00 hodin

• sběrný dvůr Proseč – tel. 493 645 200
pondělí, středa, pátek 7.00–14.30 hodin
úterý a čtvrtek 7.00–17.30 hodin
sobota 8.00–14.00 hodin

• sběrné místo Dalešická, Kokonín
vždy v sobotu 8.00–12.00 hodin

• sběrné místo Belgická – tel. 602 348 507
pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin

• sběrné místo Želivského – tel. 483 710 955
pondělí–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
sobota 9.00–13.00 hodin

Omezení provozu sběrných svorů
Upozorňujeme občany, že ve dnech 24. prosin-
ce 2021 až 2. ledna 2022 bude provoz sběrných
dvorů omezen. Upravená provozní doba je uve-
dena na webu města. Od 3. ledna budou všech-
ny sběrné dvory otevřeny dle běžné provozní
doby.

Kalendář odpadového hospodářství 2022

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

jedlé oleje
a tuky

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano papír, kovy

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔
Sběrné místo
Želivského ano ano ano ne ne papír, kovy✔ ✔ ✔ ✘ ✘

✔ ano✔
ano✔
ano✔
ano✔
ano✔

opětovně
použitelné

výrobky

ano✔
ano✔
ne✘
ne✘
ne✘

✘

✘

ano

ano
(1. 4.–30. 11.)

Ilustrační foto
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Novinkou roku je re-use centrum
Ve sběrném dvoře v jablonecké Smetanově uli-
ci je od 3. ledna 2022 otevřené nové Centrum
pro předcházení vzniku odpadů, tzv. re-use
centrum. Jeho provoz zajišťuje společnost Se-
veročeské komunální služby, s. r. o., otevřeno
je celý týden kromě neděle. Věci, které sem li-
dé odloží, si budou moci jiní koupit formou
veřejné sbírky. Minimální výše příspěvku
bude 10 Kč, maximální bude bez omezení.

„Hlavní myšlenkou provozu centra je opětovné
využití starých, ale stále funkčních předmětů.
Lidé budou moci v re-use centru bezúplatně
odevzdávat drobný nábytek, zařízení a vybavení
domácností, obrazy, rámy, vázy, CD, DVD, kni-
hy, časopisy, hračky, sportovní vybavení apod.
Centrum není určené pro ukládání drobné do-
mácí elektroniky, pracovních elektrických ná-
strojů a jiných elektrozařízení, ani pro čalouněný
nábytek. Tímto způsobem se prodlouží životní
cyklus věcí, které by jinak skončily jako odpad
v popelnici, ve sběrném dvoře či na skládce,“
objasňuje vznik re-use centra jablonecký eko-
nomický náměstek Milan Kouřil.

Takto vyřazené věci mohou lidé odkoupit za
symbolické ceny a výtěžek z prodeje bude po-
putuje na veřejnou sbírku. „Výtěžek ze sbírky
pak použijeme na úhradu výsadby zeleně a její
ošetření, obnovu parků, pořízení a údržbu her-

ních prvků na dětských hřištích,“ informuje Kou-
řil s tím, že prodej předmětů formou veřejné
sbírky byl zvolen na základě zkušeností z jiných
měst, kde re-use centra již fungují, a na základě
doporučení Ministerstva životního prostředí.

Nákup za 10 korun
Minimální výše příspěvku do veřejné sbírky
bude 10 Kč, maximální výše nebude omezena.
„Nacenění jednotlivých předmětů se bude pro-
vádět dle produktových skupin, a to 10, 20, 50,
100, 200 Kč/ks s tím, že u drobných předmětů,
jako např. hrnky, knihy, příbory, drobné hračky,
bude částka stanovená na 10 Kč, u kvalitních
a zachovalých předmětů, např. kola, kočárky
apod., bude cena 200 Kč,“ říká Barbora Šnytro-
vá z oddělení správy místního hospodářství.

V současné době re-use centrum ve Smeta-
nově ulici pouze přijímá předměty a plní sklad.
Bude se třídit a naceňovat, vznikat bude také
webová stránka s nabídkou. „Jakmile bude tato
část hotová, budeme okamžitě veřejnost infor-
movat, že už je možné si vybírat a nakupovat,“
dodává Šnytrová. 

Provozní doba re-use centra ve Smetanově
ulici je od pondělí do pátku v čase 8–17 hodin,
v sobotu je otevřeno dopoledne 8–14 hodin.
„Předměty je možné předat také obsluze na
překladišti v Proseči, odkud se převezou do
Smetanovy ulici,“ upozorňuje Barbora Šnytro-
vá a dodává, že všechny předměty se budou při-
jímat pouze čisté a funkční, vybírat se budou
pouze předměty využitelné. 

A jaká jsou pravidla re-use centra? 
Obsluha centra převezme pouze vhodné před-
měty a zaeviduje je. Jakmile předmět bezúplat-
ně do centra odevzdáte, je to nevratné. Kupec si
musí být vědomý faktu, že kupuje věc použitou,
a proto nebude moci uplatňovat žádné podmín-
ky reklamace a záruky. Pokud některý z odlo-
žených předmětů nenajde svého kupce, bude
s ním po určité době centrum nakládat jako
s běžným odpadem. (jn)

Parkoviště v Tržní má nový kabát
Parkovací plocha sousedící s jabloneckým
autobusovým nádražím má nový povrch.
Oddělení správy komunikací Magistrátu
Jablonec nad Nisou jej nechal položit ještě
před zimou. Náklady se rovnají jednomu mi-
lionu korun. Parkoviště v jablonecké ulici
Tržní v bezprostřední blízkosti autobusové-
ho nádraží získalo nový povrch. 

„Rozhodli jsme se ještě před zimou komplet-
ně opravit parkovací plochu o velikosti 1 300 m2,
jejíž povrch už byl dožilý, místy zcela vydrole-
ný se ztrátou pojiva a častými výtluky. Za opra-
vu město zaplatilo jeden milion korun včetně
DPH,“ popisuje stav parkoviště před opravou
náměstek pro ekonomiku a správu majetku Mi-
lan Kouřil. 

„Oprava spočívala v odfrézování a pokládce
nové asfaltové vrstvy. Její součástí byla i obno-
va vodorovného dopravního značení,“ přibližu-
je rozsah prací Martin Černý, vedoucí oddělení
správy komunikací jabloneckého magistrátu.

Radní schválili dvanáct projektových 
záměrů
Jablonecký Program podpory výstavby tech-
nické infrastruktury podporuje již od roku
2013 výstavbu domovních čistíren odpad-
ních vod a kanalizačních přípojek. 

Na prvním prosincovém jednání projednáva-
li jablonečtí radní celkem jednadvacet projek-
tových záměrů, které došly na oddělení dotací.

„Z jednadvaceti projektových záměrů jsme rad-
ním předložili k projednání dvanáct na vybu-
dování kanalizační přípojky dosud nenapoje-
ných domů na veřejnou kanalizaci, zbývajících
devět museli radní zamítnout, protože nesplni-
ly podmínky dotačního programu,“ vysvětluje
Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jablo-
neckého magistrátu. 

Žádosti se předkládaly průběžně po dobu trvá-
ní výzvy na oddělení dotací v dvoukolovém systé-
mu - v prvním kole žadatel předkládá projektový
záměr, pokud jej rada schválí, následuje žádost
o dotaci v kole druhém. Oddělení dotací přijíma-
lo žádosti od dubna do konce října 2021. Ti se
schváleným projektovým záměrem mohou v ro-
ce 2022 požádat o dotaci z městského programu. 

Město stanovilo nájemné 
v opravených bytech 
Oddělení správy bytových objektů opravilo
další volné malometrážní byty v Prosečské
a Opletalově ulici nákladem téměř 400 tis. ko-
run. 

Nájem v opravených bytech o velikosti 1+1
a 0+1 město stanovilo na 120 korun/m2. V obou
bytech byly opravené omítky, podlahy včetně
položení nových krytin, elektro i vodoinstalace.
Vybavené jsou novými kuchyňskými linkami
včetně elektrického vařiče nebo sporáku. Re-
konstrukcí prošla také sociální zařízení, zatím-
co v jednom bytě bylo třeba interiérové dveře
vyměnit, ve druhém je stačilo stejně jako radiá-

tory pouze natřít. V obou bytech město stanovi-
lo jednotné nájemné, a to 120 Kč/m2. 

Nyní budou byty zařazené do výběrového ří-
zení zveřejněného na informační desce odděle-
ní správy bytů ve výloze v ulici Kamenná a na
úřední desce městského webu. „Prohlídky bytů
se domlouvají se na konkrétní čas tak, aby se
nepotkalo více zájemců najednou, poté se
zkontrolují a vyhodnotí podané žádosti a rada
města rozhodne o nových nájemcích,“ vysvět-
luje postup vedoucí oddělení správy bytových
objektů Jana Jodasová.

Registrace poplatků za odpady od ledna
Od začátku roku 2022 přechází Jablonec na
nový systém placení poplatků. V souvislosti
s tímto přechodem dochází k velkému
množství změn, a to jak v počtu a velikostí
nádob, tak i ve frekvenci jejich svozu.

„Rozvoz nových nádob a výměna stávajících
začne hned po Novém roce, ale bude probíhat
postupně a potrvá pravděpodobně několik mě-
síců. Proto všem Jablonečanům děkujeme za
pochopení,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení
správy místního hospodářství. 

Od léta roku 2021 se mohli registrovat noví
plátci místního poplatku. Ne všichni už tak
ovšem učinili. Pokud se ještě některý z plátců
nezaregistroval k platbě, má poslední možnost
do 15. ledna, registraci je možné provést v pří-
zemí radnice, vchod je z ulice Kamenná. Bez
registrace svozová společnost nebude moci od-
vézt odpad, ale odveze naopak popelnici.

■ Z města

Věci, které re-use centrum 
přijme

• drobný nečalouněný nábytek (včetně
zahradního, židle, stoly, skříňky, dětský
nábytek, …) 

• zařízení a vybavení domácnosti
(keramické, porcelánové i skleněné
nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře,
nože, stínidla, mechanické nářadí,
hodiny, přepravky, bedny, …)

• obrazy a jejich rámy, vázy, dekorace
domácnosti, květináče, zahradní náčiní,
mechanické domácí spotřebiče, …

• mediální produkty (CD, DVD, knihy,
časopisy, pohlednice, …)

• hračky a sportovní vybavení (lyže, sáně,
kola, …)

Věci, které re-use centrum 
nepřijme

• čalouněný nábytek a matrace 

• oděvy a obuv

• zvířecí hračky a pelechy

• elektrospotřebiče a elektronika

• zničené, nekompletní, nepoužitelné
předměty

• předměty vykazující nebezpečné
vlastnosti

✔

✘
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Referent odboru územního
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru územního a hospodářského
rozvoje (agenda územního plánování na od-
dělení územního a strategického plánování),
11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením, znalost sta-
vebního zákona a správního řádu, včetně sou-
visejících právních předpisů výhodou, osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územ-
ního plánování, výhodou, praxe v oblasti státní
správy (pořizování územního plánu a zpraco-
vání závazných stanovisek orgánu územního
plánování) výhodou, znalost práce s GIS výho-
dou, komunikační a organizační schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů, pracovní fle-
xibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce
a dalšího vzdělávání v oboru, koncepční myšlení,
znalost práce s výpočetní technikou a orientace
v místopisu města Jablonec nad Nisou a okolí.

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

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

Přihlášky do 7. ledna 2022 do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferenta odboru správního (odborný referent
oddělení přestupků – přestupky související
s provozem a podmínkami provozu na po-
zemních komunikacích), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: znalost správního
řádu, profesní zkušenosti související s danou
problematikou či dosavadní praxe výhodou; ko-
munikační schopnosti, aktivní přístup k řešení

problémů, schopnost jednat s lidmi; flexibilita,
samostatnost, odpovědnost; uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský prů-
kaz minimálně pro sk. B řidičského oprávnění. 

Popis vykonávané práce: vedení správních ří-
zení (zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 500/2004
Sb.) souvisejících s provozem a podmínkami pro-
vozu na pozemních komunikacích ve smyslu zá-
kona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. apod.,
provádění úkonů v řízení o přestupcích, projed-
návání přestupků a rozhodování o nich, ukládání
správních trestů (příkazem na místě, příkazem,
v řádném správním řízení). Rozhodování o zadr-
žení řidičského průkazu. Správa finanční hoto-
vosti na základě dohody o hmotné odpovědnosti.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 2. 2022, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. ledna 2022 do 11 hodin.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta
odboru sociálních věcí a zdravotnictví (právní
specialista/odborný referent), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
nebo vyšší odborné vzdělání v oboru právo
a právní věda; dobrá orientace v prostředí vý-
konu státní správy nebo samosprávy výhodou;
výborné komunikační a vyjednávací schopnos-
ti, aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); dobrá orientace v právním řádu České re-
publiky a právu Evropské unie; znalost práce
s automatizovanými systémy právních infor-
mací, řidičské oprávnění skupiny B.

Popis vykonávané práce: provádění konzul-
tační a poradenské činnosti v oboru státní sprá-
vy nebo samosprávy. Výkon dílčích právních
činností v jednotlivých oborech státní správy
nebo samosprávy včetně zastupování veřejných
zájmů v soudních sporech, a to v agendě veřej-
ného opatrovnictví.

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

Přihlášky do 7. ledna 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komuni-
kační schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů; pracovní flexibilita, schopnost samo-
statné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; ča-
sová flexibilita (práce i mimo stanovenou pra-
covní dobu); uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz skupi-
ny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví dle pracovní náplně určené vedoucím odbo-
ru a tajemníkem magistrátu města. Zejména
jde o úkoly na úseku sociálněprávní ochrany
dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon
o sociálněprávní ochraně dětí, občanský záko-
ník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a je-
jich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví
při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenská činnost, spolupráce se soudy, or-
gány činnými v trestním řízení, ústavními zaří-
zeními, školami, neziskovými organizacemi
a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD
podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 2. 2022, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. ledna 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Žádosti o dotace lze podat do 9. února
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy, v rámci nichž lze žá-
dat o finanční podporu od 17. ledna 2022.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
pro rok 2022 se týkají těchto oblastí: sociální
péče a zdravotnictví, výchova a vzdělávání dětí
a mládeže, kultura a volnočasové aktivity obča-
nů – zvláště dětí a mládeže (pravidelná celo-
roční činnost, kulturní akce) a sport a tělový-
chova (pravidelná celoroční činnost).

Žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, které jsou dostupné na webu města:
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/doku-
menty/formulare.html 

Originál žádosti, podepsaný statutárním zá-
stupcem, musí být podán v období od 17. ledna
do 9. února 2022 do 17.00 hodin následujícím
způsobem: osobně do informačního střediska
magistrátu v jeho provozní době.

„Žádost musí být osobně předána nejpozději
v poslední den lhůty pro jejich podávání, tj. dne
9. 2. 2022 do 17.00 hodin. Za okamžik podání
žádosti se považuje čas, který bude na předané
žádosti vystaven pověřeným úředníkem magis-
trátu,“ upozorňuje Jiří Kubsch z odboru huma-
nitního, který má dotace na starosti. Žádost lze
zaslat také poštou na adresu Magistrátu města
Jablonec nad Nisou, a to v řádně uzavřené
obálce označené nápisem Dotační program

(uvést přesný název dle příslušného dotačního
programu) a opatřené razítkem, případně pod-
pisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho
zástupcem, je-li právnickou osobou. „Obálka
musí být viditelně označena též kontaktní adre-
sou žadatele,“ doplňuje Kubsch.

Žádost musí být doručena nejpozději v po-
slední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 9.
2. 2022 do 17.00 hodin. Za okamžik podání žá-
dosti se považuje čas, který bude na doručené
žádosti vystaven pověřeným úředníkem Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou. 

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19,
466 01, Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žá-
dosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu

pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v příslušném dotačním programu.
Doručení na e-mailovou adresu má pouze in-
formativní charakter a nezakládá tak účinky
podání žádosti. 

Dále je možné žádost podat elektronickou
formou, a to následujícími způsoby: 

– prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formá-
tu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpo-
zději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 9. 2. 2022 do 17.00 hodin. Za okamžik po-
dání žádosti se považuje čas podání (odeslání)
datové zprávy. ID datové schránky: wufbr2a

– e-mailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu
epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být
zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro po-
dávání žádostí, tj. dne 9. 2. 2022 do 17.00 hodin.
Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu. 

„Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude
vyhověno. Termín podání žádostí je od 17. 1.
2022 do 9. 2. 2022 do 17.00 hodin,“ zdůrazňuje
termín Kubsch. Podrobnosti naleznete v dotač-
ních programech pro jednotlivé oblasti a v Zá-
sadách pro poskytování dotací a peněžitých da-
rů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad
Nisou, které jsou k dispozici na webových
stránkách města. (jk)

Ilustrační foto Jiří Endler
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Topíte pevným palivem? Čeká vás změna
V roce 2014 skončil v České republice prodej
kotlů na pevná paliva nejnižších emisních
tříd, tedy těch, které nejvíce škodí životnímu
prostředí. Od září 2022 vstoupí v platnost
zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy.
Jaké zákazy vás v souvislosti s topnými kot-
ly v roce 2022 čekají, na to se zaměříme v ná-
sledujícím článku. 

„K 1. lednu 2014 skončil prodej kotlů, které nej-
více škodí životnímu prostředí a od září 2022 je
nelze ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší,
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ říká
Kateřina Pastyříková z oddělení životního pro-
středí magistrátu s tím, že od tohoto roku bu-
dou moci být v provozu pouze kotle na tuhá pa-
liva splňující minimálně 3. emisní třídu, zpra-
vidla se jedná o kotle s datem výroby po roce
2000. 

Emisní třídu kotle je možné dohledat na vý-
robním štítku nebo v jeho dokumentaci. Pokud
údaj na štítku chybí nebo kotel žádný výrobní
štítek nemá, je více než pravděpodobné, že ko-
tel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo ži-
votního prostředí využít probíhající celorepub-
likové programy kotlíkových dotací.

Co říká platný zákon
Zákon o ochraně ovzduší mimo jiné ukládá
každému majiteli kotle na pevná paliva povin-
nost nechat zařízení jednou za tři kalendářní
roky odborně zkontrolovat. Odborník musí mít
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů
a vydá doklad o kontrole. Jeho předložení si
může vyžádat například magistrát. 

Stejný zákon také stanovuje přestupky včetně
postihů. „Tomu, kdo po 1. 9. 2022 bude užívat
kotel nesplňující emisní požadavky, hrozí poku-
ta až 50 tisíc korun. Pokud se neprokáže dokla-
dem o kontrole technického stavu a provozu,
hrozí mu další pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Za spalování zakázaných paliv, jako jsou od-
padky, starý nábytek, dřevotříska, hnědé uhlí

energetické, uhelné kaly atp., hrozí taktéž až
padesátitisícová pokuta,“ připomíná Pastyříko-
vá. (red)

Poslední kotlíkové dotace v LK
S pomocí kotlíkových dotací lze získat podporu
až 130 000 Kč. Domácnosti s nižšími příjmy
mohou získat dotaci až 95 % ze způsobilých vý-
dajů na výměnu starého neekologického kotle.
Ostatní domácnosti mohou zažádat o dotaci ve
výši až 50 % ze způsobilých výdajů od Státního
fondu životního prostředí z programu Nová ze-
lená úsporám. Informace jsou dostupné na
stránkách MŽP www.kotlikydotace.cz

Kdo může o dotaci požádat? 
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (ro-
dinného domu, bytové jednotky v bytovém do-
mě, stavby pro rodinnou rekreaci), který sou-
časně v nemovitosti trvale bydlí. 

Domácnosti s nižšími příjmy 
Jsou takové, kdy průměrný čistý příjem na čle-
na domácnosti v roce 2020 nepřesahoval část-
ku 170 900 Kč. Domácnosti složené výhradně
z důchodců pobírajících starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně nebudou muset pří-
jmy prokazovat. Takovým domácnostem bude
na instalace realizované od 1. 1. 2021 poskyto-

vána dotace ve výši až 95 % způsobilých výdajů
s následujícími limity: 
TYP NOVÉHO ZDROJE TEPLA 
– plynový kondenzační kotel 100 000 Kč 
– kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč.

akumulačních nádob 130 000 Kč 
– kotel na biomasu se samočinnou dodávkou

paliva 130 000 Kč 
– tepelné čerpadlo 130 000 Kč

Kontakty pro zájemce o Kotlíkovou dotaci
Pokud máte zájem o Kotlíkovou dotaci, nevá-
hejte a neprodleně se přihlaste na některý z uve-
dených kontaktů: e-mail: kotliky@kraj-lbc.cz;
tel.: +420 485 226 579; https://dotace.kraj-
lbc.cz/kotlikove-dotace

Co je zakázané
• leden 2014: zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emis-
ní třídy, byl však možný doprodej zásob.

• leden 2018: zákaz prodeje kotlů 3. emis-
ní třídy, stále bylo možné doprodávat záso-
by, nadále však bude povolený pouze prodej
kotlů 4. a vyšší emisní třídy.

• leden 2020: všechny kotle uváděné na trh
musí splňovat ekodesign. „Obecně lze eko-
design definovat jako systematický proces
navrhování a vývoje výrobku, který vedle
klasických vlastností, jako je funkčnost, eko-
nomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, tech-
nická proveditelnost, estetičnost apod., klade
velký důraz na dosažení minimálního nega-
tivního dopadu výrobku na životní prostředí,
a to z hlediska jeho celého životního cyklu,“
říká se v materiálu Ministerstva životního
prostředí – Ekodesign.

• září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emis-
ní třídy, v provozu zůstávají pouze kotle na
tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emis-
ní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po
roce 2000.

Ilustrační foto Jiří Endler

JE zvyšuje ceny tepla pouze kosmeticky
Zvýšení cen za teplo a teplou vodu pro příš-
tí rok se kvůli turbulencím na trhu s energi-
emi a růstu inflace nevyhne ani městská tep-
lárna Jablonecká energetická, a. s. 

Představenstvo společnosti dnes rozhodlo o na-
výšení ceny za GJ o 16,7 %, a to od 1. ledna
2022. Pro běžnou jabloneckou domácnost to
znamená necelých 200 Kč měsíčně.

„Bylo jasné, že vzhledem ke skokovému na-
výšení cen komodit a inflaci se určitému zdra-
žení nevyhneme ani my. Dílčí náklady na výro-
bu tepla vzrostly až o stovky procent, přesto
jsme rozhodli o navýšení cen pro rok 2022 pro
naše odběratele pouze o 16,7 %,“ říká předseda
představenstva Milan Kouřil. 

Pro odběratele, kteří nemají sjednané
individuální podmínky, 

jsou nové tarify následující:

Tarif R1 699 Kč/GJ vč. DPH 
(635,45 Kč/GJ bez DPH)

Tarif R2 681 Kč/GJ vč. DPH 
(619,09 Kč/GJ bez DPH)

„Jablonecká energetická je společností se zdra-
vým hospodařením, která je schopná se o jab-
lonecké občany, resp. své odběratele, postarat.
Teď se potvrzuje, že kroky, které byly v minu-
losti na záchranu teplárny a soustavy CZT ze
strany města podniknuty, měly smysl. Díky své

stabilitě umí JE teď zabránit tomu, aby důsled-
ky aktuálně nestabilního energetického trhu
dopadly na odběratele plnou silou. Přitom stále
zůstává prostor pro další rozvoj společnosti
v souladu s trendy zelené energetiky,“ říká ře-
ditel společnosti Boris Pospíšil. (mh)

Foto archiv JE
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Senioři dostali originální adventní dárek
Pandemická situace i letos donutila omezit
mnohé tradiční adventní společenské udá-
losti. I proto byla letos preventivně zrušena
tradiční předvánoční setkání se seniory žijí-
cími v objektech s byty zvláštního určení (BZU)
v ulicích Novoveská, Palackého, Boženy Něm-
cové a v Kokoníně. Tato setkání byla vždy
spojena s programem, hudbou, občerstve-
ním a dárky.

Město tuto tradici letos z pandemických důvodů
zrušilo a připravilo pro seniory osobní, origi-
nální dárky. 

„Důvod zrušení společné akce byl zřejmý,
nechtěli jsme být těmi, kdo zvyšují riziko pře-
nosu covidu mezi nejohroženějšími. To ovšem
neznamená, že bychom v adventní době na lidi
zapomněli. I proto jsme hledali cestu, která by
nám umožnila být jim blíže. A napadlo nás
všem seniorům z našich bytů zvláštního určení
udělat o letošních Vánocích radost alespoň
drobným dárkem,“ vysvětluje náměstek primá-
tora pro oblast sociální David Mánek a pokra-
čuje: „Zároveň jsme chtěli, aby to bylo něco
typického pro Jablonec. Nakonec zvítězila myš-
lenka nechat navrhnout a vyrobit ve spolupráci
se Svazem výrobců skla a bižuterie unikátní, li-
mitovanou sérii originálních vánočních ozdob.
Ty jsme spolu s krásnými vánočními přáními
nadělili pod stromeček všem seniorům žijících
ve zmíněných městských objektech.“

Celou nadílku odstartoval symbolicky právě
David Mánek předáním dárku jedné z obyvate-
lek BZU. Aby pak i ostatním seniorům v těchto
domech včas a bezpečně doputovaly všechny
dárky – každý vánočně zabalený a se jménem
obdarovaného, o to se postarali pracovníci
Centra sociálních služeb. „A patří jim za to vel-
ký dík. Stejně tak je třeba poděkovat za spolu-
práci designérce Janě Strakové a předsedovi
Svazu výrobců skla a bižuterie Pavlu Kopáč-
kovi,“ oceňuje vstřícnost všech, Mánek.

Úmyslem letošních setkání bylo založit tradi-
ci. „Chtěli bychom každý rok nechat pro naše
seniory i pro podporu cestovního ruchu vyrobit

limitovaný počet vánočních ozdob s jedineč-
ným motivem. V jabloneckých domácnostech
tak mohou časem vzniknout originální a jeji-
nečné sbírky těchto jabloneckých ozdob. Ty
mohou sloužit nejen jako netradiční dárek, ale
i jako zajímavý turistický suvenýr, protože je
lze pořídit za dostupnou cenu v městském info-
centru,“ doplňuje David Mánek. 

(vrk)

■ Obrazem: Ve městě září několik vánočních stromů

Letošní adventní atmosféru před příchodem Vánoc dotvářejí v jednotlivých částech Jablonce také ozdobené a rozsvícené vánoční stromy
osadních výborů. Radost jich ve městě dělá již sedm. K dosud tradičním destinacím v Rýnovicích, v Kokoníně a ve Mšeně, se v loňském roce přidal vánoční symbol
v Novoveské. Letos se pak připojily další dva osadní výbory, a to OV Vrkoslavice a Dolina a ve zkušebním provozu i OV Šumava a Jablonecké Paseky. V Kokoníně najdete
vánoční strom v letos revitalizovaném parčíku před místním kulturním domem, ve Mšeně v těsné blízkosti místní přehrady. Osadní výbor Rýnovice a Lukášov svého
vánočního krasavce ozdobil před Domem česko-německého porozumění a na Novoveské najdete vystrojený jehličnan před dominantou této části města, tedy
Starokatolickým kostelem. Svou premiéru s rozsvěcením vánočního stromu si letos užili osadníci z Doliny a Vrkoslavic, kteří spojili vznik nové tradice s návštěvou zdejší
výrazné vyhlídky na město a oživením Petřína. Druhý nováček v souvislosti s výzdobou statného jehličnanu, osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky, pojal letošní
rok jako ryze zkušební. Vytipoval vhodný strom poblíž kruhového objezdu v Pasekách a zatím ho v rámci svých možností vyzdobil částečně. Veškeré činnosti s tím
související si místní členové OV letos vyzkoušeli, rozsvítili svůj vánoční strom alespoň z poloviny, neboť chtějí naučit místní obyvatele vnímat zvolené místo a v příštím
roce zde svůj strom již rozsvítí celý a se vší parádou. Je velmi osvěžující, že i přes všechny překážky Jablonec nad Nisou během adventu v mnoha svých koutech žije
předvánoční atmosférou! Foto archiv osadních výborů

Kokonín Mšeno

Jablonecké PasekyPetřín

Rýnovice

Novoveská

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová
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Rozhodnutí ÚOHS je konečné a neměnné
Jablonec nad Nisou má oficiálně podepsa-
nou, platnou a účinnou smlouvu na pěti-
letou dodávku dopravních služeb ve měs-
tě a na Jablonecku od roku 2023. Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
potvrdil v rozkladu své předchozí rozhod-
nutí a neshledal nezákonnost výběru do-
davatele na veřejnou zakázku na zajištění
dopravní obslužnosti pro roky 2023–2028.
Zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
se domáhal neúspěšný účastník zadávací-
ho řízení spol. BusLine MHD Jablonecko,
s. r. o. Rozhodnutí ÚOHS je konečné a ne-
ní proti němu možné další odvolání s od-
kladným účinkem. 

„Jsem velmi rád, že město má oficiálně
podepsanou, platnou a účinnou smlouvu s vybraným dodavatelem na pět let od roku 2023, která je zve-
řejněná v registru smluv,“ konstatuje primátor Jiří Čeřovský.

Veřejnou zakázku na období 1. 2. 2023–31. 1. 2028 město vyhlásilo letos v červnu, do zadávacího řízení
se přihlásilo šest dopravců. „Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný, s. r. o., s cenou 54,97 Kč za kilo-
metr. Nový dopravce chce nasadit autobusy Mercedes – Benz Citaro Hybrid a Iveco First FCLLI Hybrid,
které budou vybavené i USB nabíječkami,“ uvádí ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Na úřad se můžete 
vydat i mezi svátky
Správní odbor Magistrátu statutár-
ního města Jablonec nad Nisou
bude mít otevřeno pro veřejnost
také v závěru roku v mezidobí svá-
tečních dnů. Odbor sídlící v ulici
Komenského 8 bude mít otevřeno
následující dny:
23. 12. /čtvrtek/

8.00–11.30 a 12.30–14.00 hodin
24.–26. 12

zavřeno
27. 12. /pondělí/

8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
28. 12. /úterý/

8.00–11.30 a 12.30–14.00 hodin
29. 12. /středa/ 

8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
30. 12. /čtvrtek/ 

8.00–11.30 a 12.30–14.00 hodin
31. 1. /pátek/ 

8.00–11.30 hodin
1.– 2. 1. 

zavřeno
3. 1. 2022 /pondělí/ 

8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

Tříkrálové sbírky
Tříkráloví koledníci putují dům od
domu, nosí lidem radostnou zvěst
vánočních svátků, obdarovávají je

drobnou pozorností a zpěvem tří-
králové koledy. Současně kolední-
ci prosí o dar na pomoc lidem
v nouzi do úředně zapečetěné ka-
sičky opatřené charitním logem. 

Prostřednictvím charity můžete
účinně pomoci bližním, kteří si sami
pomoci nemohou. Neodmítněte,
prosíme, tyto vyslance potřebných.
Výtěžek z Jablonce nad Nisou je
určen jako v minulých letech pro
osoby ohrožené sociálním vylou-
čením, na pomoc lidem bez domo-
va a na podporu dalších handica-
povaných či znevýhodněných osob.

Pro podpoření Charity Liberec
online použijte sbírkový účet
66008822/0800 a variabilní sym-
bol 77794 0301.

Ekumenické setkání
V sobotu 8. ledna se od 17 hodin
v modlitebně Církve adventistů sed-
mého dne v Bezručově ulici v Jab-
lonci nad Nisou uskuteční ekume-
nické Tříkrálové setkání.

Výstup na Černou 
studnici
V sobotu 1. 1. 2022 se koná 37. roč-
ník výstupu na Černou studnici.

Lze jít z libovolné strany, cíl je na
vrcholu ve výšce 869 metrů, pří-
chozí se očekávají od 8 do 16 hodin.

Novoroční výstup 
na Nisanku
Čtrnáctý ročník výstupu k rozhled-
ně Nisanka se koná v sobotu
1. ledna 2022. Prezentace účastní-
ků proběhne u rozhledny od 10 do
14.30 hodin. Na místě bude pro
všechny připravena tradiční pod-
kovička na památku.

Nové veřejné 
ohniště a stromy 
v Rýnovicích
Nad sídlištěm v Rýnovicích bylo již
několik let hojně využívané neofi-
ciální ohniště. S osadním výborem
Rýnovice jsme letos v Rýnovicích
vybudovali ohniště oficiální, veřej-
né a spolu s posezením. Námět zís-
kal podporu z participativního
rozpočtu města v roce 2019 a my
jsme se dohodli, že všechny za pe-
níze od města nakoupíme materiál
a práci zvládneme svépomocí.
Posunuli jsme ohniště do polohy,
která je už dostatečně daleko od

lesa a může být legální. U něj jsme
s co největším využitím naší míst-
ní jizerskohorské žuly vybudovali
sezení z kamenných kopáků, stůl
s lavicemi a barový stůl. Do brigád
se zapojili téměř všichni členové
osadního výboru i další dobrovol-
níci.

Ve středu 17. listopadu jsme oh-
niště slavnostně otevřeli. I přes
sychravé počasí se nás sešlo
spousta. Příchozím zahrála nepro-
mokavá a drsná kapela Bleskový
sběr. Každý si opekl, co si přinesl.
Děti tvořily ozdoby z přírodnin.
Všechny generace se zapojily do
sázení čtyř stromů, které dotvoří
u ohniště útulný pocit. Jedním
z nich je i červenolistý buk, aby-
chom dodali místu trochu parko-
vého ducha. Díky všem, co se do
budování ohniště zapojili!

Petr Klápště, 
předseda osadního výboru Rýnovice

■ Poděkování
Děkuji primáři ortopedického od-
dělení Nemocnice Jablonec nad Ni-
sou doktoru Filipu Fridrichovi,
který mi provedl úspěšnou operaci
výměny kyčelního kloubu. Podě-
kování patří i celému zdravotnic-
kému personálu, který se o mě sta-
ral a pečoval. Milan Haufer

V pátek 10. prosince se konal XXVII.
adventní koncert Dětského pěveckého
sboru Vrabčáci, působícího při ZŠ Mo-
zartova, a mladších zpěváčků z Vrab-
čat a za přispění prvňáčků, kteří si ří-
kají Písklata. Foto Martin Kubišta

V sobotu 4. prosince se v městském
divadle konaly tradiční Vánoce s Nisan-
kou. FS Nisanka, Nisanka Plus, Malá
Nisanka a hosté představily podještěd-
ské, pojizerské a podkrkonošské kole-
dy a zvyky. Foto Jiří Endler

Projekt Evropa – náš domov nabídl
v úterý 14. prosince divákům v měst-
ském divadle luxusní zážitek, plný
hudby a radosti z přeshraniční spolu-
práce hudebníků České republiky
a Polska. Foto Martin Kubišta

■ Vítání občánků
Sobota 4. 12. 2021
Kira Řimnáčová, Rita Janečková,
David Reider, Sebastián Vavruška,
Stela Patřičná, Gabriela Bártová,
Tomáš Zdeněk Thér, Vendula Ku-
pilíková, Antonín Kurka.

■ Jubilea
85. narozeniny
V neděli 9. ledna 2022 se naše ma-
minka, babička, prababička, šva-
grová a teta paní Olga Mizerová do-
žívá požehnaných 85 let. Do dalších
let hodně zdraví, štěstí, životního
elánu a duševní pohody za všechny
přejí dcera a syn s rodinami.

Zlatá svatba
Manželé Růženka a Jaroslav Šafa-
říkovi oslavili 7. dubna 2021 zlatou
svatbu. Vzhledem k pandemické
situaci si svůj svatební obřad zo-
pakovali na jablonecké radnici
27. srpna. Sice s malinkým zpož-
děním, ale o to vroucněji, jim pro-
střednictvím Jabloneckého měsíč-
níku přejí hodně lásky, zdraví
a mnoho dalších společných let
přejí jejich blízcí.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv ČSAD Slaný
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Stabilizace a rozvoj MP jsou klíčové
Zastupitelé se rozhodli podpořit rozvoj městské
policie a schválili opatření ke stabilizaci perso-
nálního stavu. Mimo jiných benefitů schválili ná-
borový příspěvek ve výši 150 tis. Kč, přidělení slu-
žebního bytu nebo rekondiční volno.

Udržení personálního stavu MP Jablonec n. N. je
jednou z priorit. „V posledních letech se nedaří napl-
nit požadovaný počet 50 strážníků,“ konstatuje pri-
mátor Jiří Čeřovský s tím, že současný kádr stárne
a nedostatek strážníků neumožní do budoucna zaji-
stit nepřetržitý výkon služby.

Městská policie vznikla v roce 1992 a počet stráž-
níků se v průběhu let pohyboval od 12 do 55 za-
městnanců. V současné době čítá MP 44 strážníků,
z toho jsou dvě strážnice dlouhodobě na mateřské
dovolené. „V roce 2021 dále scházeli ve službě díky
vysoké nemocnosti v průměru více jak tři strážníci
denně,“ tvrdí ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal
Švarc. 

S rozpočtovým provizoriem se začíná už 28 let
Statutární město již tradičně zahajuje rok s roz-
počtovým provizoriem. Stejně tomu bude i v roce
2022. Podle pravidel rozpočtového provizoria
město hospodaří již od roku 1994.

„Do doby schválení rozpočtu na rok 2022 budou
maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých
odborů ve stanovené výši, investiční výdaje se budou
čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání nein-
vestičních výdajů je odvozen od cca 1/12 upravené-
ho rozpočtu na rok 2021,“ informuje Milan Kouřil,
náměstek pro ekonomiku a majetek města. 

Jablonec uvažuje o měření rychlosti
Radní schválili záměr koupit ukazatel rychlosti
ZEUS s represivním modulem Z za 900 tis. Kč. Rych-
lost se bude měřit oboustranně v ulici U Přehra-
dy. 

„V období od 14. 9. do 1. 10. 2021 jsme objednali
oboustranné statické měření počtu a rychlosti vozi-
del v ulici U Přehrady, protože právě tady dochází
k častému překračování nejvyšší povolené rychlos-
ti,“ zdůvodňuje objednávku ekonomický náměstek
Milan Kouřil. V letech 2019 a 2020 tu bylo cca 11 do-
pravních nehod, jejichž příčinou bylo překročení
rychlosti, předjíždění, nedání přednosti, způsob jíz-
dy apod. 

Sport Jablonec dostane účelovou dotaci
Účelovou dotaci 151 tis. korun schválili zastupite-
lé společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Peníze organizace použije na kompenzaci nájem-
ného pro TJ HC Jablonec nad Nisou, z. s.

„Hokejový spolek užívá zimní stadion dle podná-
jemní smlouvy se společností Sport, kvůli pandemii
však kluziště v období 2020–2021 nevyužil, proto
požádal město o prominutí nájemného,“ vysvětluje
důvody účelové dotace náměstek Milan Kouřil. 

Zároveň zastupitelé schválili společnosti Sport
Jablonec, s. r. o., účelovou dotaci na rok 2022 ve vý-
ši upraveného rozpočtu roku 2021 a činí necelých
28 mil. korun. Po schválení nového se výše dotace
upraví.

U IMP v Kokoníně vznikne nové parkoviště 
Projektovou dokumentaci pro územní a stavební
řízení si nechá Jablonec zpracovat pro parkoviště
u firmy IMP v Kokoníně. Už mnoho let po něm
volají místní na pravidlených setkáních s vede-
ním města. Předpokládané náklady na parkoviš-
tě jsou ve výši 13 mil. korun, za projektovou do-
kumentaci město zaplatí více jako 400 tis. korun.

Parkoviště u IMP v Kokoníně bude určené hlavně
pro osobní vozy zaměstnanců firmy, počítá také
s odstavným stáním pro kamiony, otočkou a zastáv-
kou pro autobusy MHD se zázemím pro řidiče. Vše
bude stát na pozemcích původně určených pro stav-
bu čistírny odpadních vod. „Celý projekt připravuje-
me s vedením společnosti IMP, s. r. o., která se bude
na parkovišti finančně podílet,“ říká Petr Roubíček,
náměstek pro rozvoj. Parkoviště by mělo mít 23 stá-
ní pro osobní auta a dvě odstavná místa pro kamio-
ny. 

Dokument o Jizerkách bude mít premiéru při J50
Dvaceti tisíci korunami přispěje Jablonec na do-
končení celovečerního dokumentárního filmu
Jizerské hory. Premiéru by měl mít v době koná-
ní Jizerské 50, tedy 11.–13. 2. 2022.

Viktor Kuna začal natáčet dokumentární film Jizer-
ské hory ve spolupráci s Českou televizí v roce 2019.
„Už tehdy výrobu snímku podpořilo město 50 tis. Kč.
Jeho dokončení se však v souvislosti s pandemií
zkomplikovalo a oddálilo,“ informuje náměstek pro
oblast humanitní David Mánek.

(jn)

■ Aktuálně
Město koupí obrazy 
Jablonecký magistrát hodlá zakoupit
dva obrazy od Komerční banky. Oba
má město do roku 2023 od banky
v zápůjčce a jsou součástí dvou ob-
novených zasedacích sálů ve dru-
hém patře radnice. Dle odhadu by za
ně město mělo zaplatit celkem 160
tis. korun. 

Výzdobu reprezentačních prostor
v budově radnice (zasedací sály č.
201 a 203) tvoří dva obrazy od míst-
ních předválečných výtvarníků, Jab-
lonec od Romana Dresslera a Potok
v zimě Eduarda Enzmanna. 

„Obě díla jsou vypůjčena od Ko-
merční banky, a.s., která je původně
měla ve své budově v Jablonci nad
Nisou a po jejím prodeji je umístila
do depozitáře,“ objasňuje vlastnictví
obrazů jablonecký primátor Jiří Če-
řovský.

Původně nebyla Komerční banka
ochotná výtvarná díla městu poskyt-
nout jinak než formou výpůjčky, ak-
tuální smlouva je uzavřená jen do
konce roku 2023. „Protože se jedná
o díla dodávající prostorům eleganci
a jsou oblíbená i u veřejnosti díky
svému lokálnímu charakteru, začali
jsme opakovaně s KB jednat o mož-
nosti jejich odkupu za cenu dle zna-
leckého posudku 160 tisíc korun. Zá-
stupci banky nyní prodej připustili
jako možný s tím, že v případě zájmu
města o něm rozhodne řídící board
banky,“ říká Marek Řeháček, tajem-
ník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou. (jn)

Studenti se vrátí do COV 
v ul. Podhorské ulici
Centrum odborného vzdělávání
v jablonecké Podhorské ulici je do-
končené, žáci se tam nastěhují v ro-
ce 2022. Kraj završil několikaletý
projekt výstavby Center odborného
vzdělávání (COV) za více než 700
milionů korun. Posledním z osmi do-
končených COV je od této chvíle i to
v jablonecké Podhorské ulici, kam se
nastěhují žáci, kteří se budou chtít
věnovat řemeslným oborům. 

Projekt COV při Střední škole ře-
mesel a služeb Jablonec nad Nisou
financovaly kromě kraje také evrop-
ské fondy. Celkové způsobilé výdaje
projektu činí 78 499 004 korun, z to-
ho je dotace ve výši 70 649 103,60 ko-
run,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro re-
sort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územ-
ního plánování a rozvoje venkova.
Celkové výdaje spojené s rekon-
strukcí budovy v ulici Podhorská 54
včetně pořízení vybavení dosahují
částky 211 722 674 korun. (jm)

Foto Jana Fričová

Návštěvníci radnice si prohlíží obraz
Romana Dresslera nazvaný Jablonec, 

foto AZ fotky
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Po roce 1989 jsem zahořkl a v politice skončil,
a to díky věcem, které jsem se dozvěděl, ale to
neznamenalo, že jsem se přestal zajímat o ve-
řejné dění. Věnoval jsem se školství, sportu a po-
zlátku politiky dlouho odolával. V roce 2002 mě
oslovila Soňa Paukrtová, abych podpořil hnutí
Domov nad Nisou. Líbilo se mi to, protože mi
nenabídli partajnictví a nemusel jsem se řídit
„stranickou“ disciplínou. Mohl jsem své názory
a pohledy na svět říkat svobodně a bez korekcí.

Čemu jste se v komunální politice věnoval
v minulých letech a čemu dnes?
Z počátku jsem se nejvíce věnoval oborům, ve
kterých jsem měl přehled. Spíše těm humanit-
ním, zejména školství a sportu. Později jsem se
zapojil do sociálních věcí, zdravotnictví i kultu-
ry. Věnuji se oborům, do kterých „vidím“ hlou-
běji, ale mám i obecné znalosti o mnohých dal-
ších, včetně například ekonomiky samospráv.

V mládí jste se rozhodl pro roli kantora, proč?
Co se týče učitelování, každého do určité míry
formuje prostředí, ve kterém žije, a já měl vzor
v rodině. Teta byla učitelka, vzdělaná a pře-
svědčivá, často byla u nás, mluvilo se o škole
a mě to bavilo. Bavila mě práce s dětmi, při kte-
ré občas vidíte výsledky, někdy hned, a další
třeba až za „x“ let, kdy zjistíte, že to, co jsem
předal mladým ve výuce, mělo smysl. Takže
u mě byla volba jasná. Řekl jsem si: „Petře, bu-
deš učitelem.“

Blízko máte také ke sportu, bylo tomu vždy
tak?
Právě, že ne. Paradoxně mě sport oslovil až
v Jablonci. Když jsem v roce 1983 přišel, kou-
kal jsem kolem sebe, co se tady děje. Tady spor-
toval prakticky každý. Dodnes si vzpomínám na
příhodu, kdy jsem ve své naivitě kývl na to, že
budu trénovat dívčí volejbal (pod vlivem zájmu
obou dcer – pozn. redakce). Myslel jsem si, že to
je snadné, obejdu dvě – tři třídy v základních
školách, naberu děti a začneme. Pokusy byly
marné. Na otázku, kdo chce hrát volejbal, se
nikdo nepřihlásil, a na otázku, kdo dělá nějaký
sport, se přihlásila většina. To mě zaujalo

a uvědomil jsem si, jak je sport ve městě rozší-
řený. Nakonec se mi základ týmu podařilo se-
hnat. Tonda Ottis a Standa Dubský se nás „ujali“
a my navázali na tradici jabloneckého ženské-
ho volejbalu.

Odešel jste ze školství do politiky, stýská se
vám?
Hodně. Myslím si, že v životě nikdy nevíte, co
vám sedí nejlépe, a až teprve s přibývajícím vě-
kem zjistíte, v čem je vaše kvalita. Já na sklon-
ku své politické kariéry už vím, že odborně mi
bylo nejlépe jako učiteli ve třídě a v náplni vol-
ného času jako trenérovi.

Konec politické kariéry? Vy se vrátíte do ško-
ly a k trénování?
Tak o tom, že již nebudu kandidovat v následu-
jícím komunálním období, hodně uvažuji.
Myslím, že by si svoje město měli začít řídit
mladší. K trénování se nevrátím, v tom mám
jasno. Starší dcera žije v Anglii. Hraje klasický
i beach volejbal a uvažuje o trénování dětí.
Občas vysvětluje, proč si myslí, že jiné země
mají lepší dospělé reprezentace než naše, při-
tom české mládežnické týmy v mnohém ty za-
hraniční převyšují. Podle ní, a já s ní souhlasím,
máme zakořeněnou špatnou metodiku trénin-
ku a nejsme ochotni ji měnit. Je třeba do tré-
ninku vnést jiné prvky a nové metody a to se
netýká jen volejbalu. A zda se vrátím ke škol-
ství? Na tuto otázku si v odpovědi nechám od-
stup. V současné době mám s tím, kam míří
školství, docela problém, asi bych bojoval za
výraznou změnu školského systému. Tluče se
ve mně frontální klasický typ výuky s rádoby
moderními, nesvázanými vzdělanostními po-
stupy. Chybí mi tu odpovědnost a motivace žá-
ků. Bylo by to na dlouhou diskuzi. 

Jste časově velmi vytížený, máte volný čas?
Mnoho ne. Objevil jsem krásu elektrokola, na-
jednou je mnoho míst, kam se dá dojet na kole,
miluji vinnou filosofii a rád ochutnávám vína
z Moravy i Čech. Občas „otevřu“ knížku v mo-
derní elektronické čtečce. Knihy už moc neku-
puji, ale pořád mám doma okolo tří desítek titulů
různých skandinávských detektivek od autorů

Jo Nesbo/, Lars Kepler, Stieg Larsson, případně
Henning Mankell. Za nejlépe strávený čas však
považuji ten s vnoučaty a pohodu rodinných
setkání. Já k tomu ještě přidávám návrat k tra-
dicím, dokonce mě přijali do spolku N55+ (Ni-
sanka pro všechny starší 55 let – pozn. redakce),
atmosféru kolových jízd s přáteli i čistě pán-
ských spanilých jízd po oblastech českých.
Občas se snažím hodnotit náš svět v partě bý-
valých i stávajících ředitelů středních škol.
Myslím, že se nenudím.

Jak vnímáte současný Jablonec?
Bohužel, bez růžových brýlí. Osobně mě trápí
„spící“ rozvoj bytové výstavby, zejména výstav-
ba rodinných domků. Nové byty se nestaví, lidé
se nechtějí stěhovat do starých rekonstruova-
ných, chtějí nové moderní bydlení. To v Jablon-
ci chybí. Také jsou zde historické „vředy“, jako
například: městské lázně, bývalá dětská ne-
mocnice, stará knihovna, nevyužitá příležitost
s bývalou porodnicí, špatná dopravní prostup-
nost a jaksi neuchopený cestovní ruch. Mrzí
mě, že se s tím mnoho neděje. Ale ano, hlásím
se k tomu, je to i můj dluh. Jsou samozřejmě
i pozitiva, je jich dost, ale méně než těch, které
zůstaly anebo u kterých je otazník v budoucím
rozvoji města.

Jaký je Petr Tulpa?
(smích…) Opotřebovaný neustálými názorový-
mi střety, tvrdohlavý, tlustý, uvnitř mysli dob-
romyslný, nejdříve věří a pak pyká za důvěru,
už se nechce moc měnit, rád pracuje s lidmi,
není žádný revolucionář na barikádách, je be-
ran, který dlouho mlčí, nerad se podřizuje, je
nakloněn dohodám a kompromisům, nezapo-
míná, má rád vize, a to i různě praštěné.

Jiří Endler

Petr Tulpa
„Každého do určité míry formuje prostředí, ve kterém žije“

■ Petr Tulpa
Rodák ze Vsetína vyrůstal v Brumově-Byl-
nici. Absolvoval Gymnázium ve Valašských
Kloboukách, poté vystudoval PřF UP v Olo-
mouci v oboru M-Z. V roce 1983 se přestě-
hoval do Jablonce n. N. V roce 1990 se stal
zástupcem ředitele Gymnázia U Balvanu,
od roku 1996 zástupcem ředitele Gymnázia
Dr. Antona Randy, kde od roku 2000 také
řediteloval. Zastupitelem města je od roku
2002, v letech 2006–2010 byl starostou měs-
ta a do roku 2012 místostarostou, v roce
2012 byl zvolen zastupitelem Libereckého
kraje, 2012–2016 pracoval jako radní resor-
tu sociálních věcí a zdravotnictví, v letech
2016–2020 jako náměstek pro školství,
sport a zaměstnanost. Dnes je opět náměst-
kem hejtmana v resortu sociálních věcí. V Li-
bereckém kraji vždy kandidoval za Starosty
pro Liberecký kraj.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Petr Tulpa

Foto archiv Petr Tulpa
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Skřivánek zapěl na Musica Orbis Gloria
Dětský pěvecký sbor Skřivánek využil nabíd-
ky společnosti The Prague Concert a v závěru
roku 2021 vystoupil na prestižním festivalu
Musica Orbis Gloria 2021. 

Po delší pandemické odmlce byla obnovena tra-
dice sborového umění dospělých a dětských
sborů soutěžních i nesoutěžních. „Nutno podo-
tknout, že si v Praze hodně přáli vidět a slyšet
naše děti pro jejich radost a bezprostřednost.
Náš Skřivánek byl věkově nejmladším sborem
a na přípravu jsme měli necelý měsíc,“ říká Věra

Pokorná, sbormistryně DPS Skřivánek, a do-
dává: „Dva roky děti nezpívaly, téměř všechno
zapomněly, a to včetně nástupu na jeviště.
Důležitý byl také výběr a nácvik písní, ale na-
konec jsme vše zvládli.“

V Lichtenštejnském paláci na Malé Straně se
Skřivánek nejprve v dopoledním programu
představil v koncertním sále Bohuslava Mar-
tinů odborné porotě. „Skřivánek, přestože patřil
do nesoutěžní kategorie, obdržel speciální cenu
za svůj výkon. Porota ocenila technické prove-
dení, interpretaci, dramaturgii vystoupení a cel-
kový umělecký dojem. Velké uznání a ocenění
v nás všech zanechalo silný dojem,“ neskrýva-
la dojetí sbormistryně.

Odpolední koncert všech sborů zahajoval
Skřivánek. „Aplaus publika nebral konce. Děti
si to opravdu zasloužily,“ myslí si Pokorná.
Druhý festivalový den sbory, které se sjely ze
různých koutů republiky, pěly v chrámu sv.
Víta. Skřivánek nejprve zazpíval píseň Bratře
Kubo v češtině, angličtině, němčině a francouz-
štině a poté píseň Jak jsi krásné neviňátko.

Na závěr festivalu čekala sbory dvouhodino-
vá plavba lodí po Vltavě. Na celé akci nechybě-

la krásná atmosféra a radost dětí. „Chtěla bych
poděkovat celému týmu lidí v Praze, kteří se za-
sloužili o perfektní průběh festivalu. Zvláště
pak ředitelce akce Lucií Freiberg za výbornou
spolupráci. Současně chci poděkovat vedoucí
kanceláře primátora Janě Matěchové a náměst-
ku primátora pro oblast humanitní Davidovi
Mánkovi za hezkou spolupráci. Velké poděko-
vání si zaslouží rodiče dětí za podporu, ale pře-
devším naši jablonečtí zpěváčci, kteří perfektně
reprezentovali své město,“ uzavírá Věra Pokor-
ná, sbormistryně. (vs, end)

Folklor’s not dead… s Nisankou
Folklorní soubor Nisanka působí v Jablonci
nad Nisou od roku 1964, kdy úspěšné sdru-
žení založily při Základní škole v ulici 5. květ-
na Marta Nováková a Jiřina Koutová. 

Nisanka začínala jako kroužek pro děti, který
postupně dozrál v soubor dospělých. Propojení
dětí, mládeže a dospělých však patří neodmys-
litelně k tomuto souboru dlouhá léta, a jednou
za čas je potřeba tzv. doplnit zásoby.

Již mnoho let děti bezmála od tří let tančí
a zpívají v Malé Nisance při Domě dětí a mlá-
deže Vikýř. Když pak dorostou, mají možnost
pokračovat v dospělé Nisance. Aby k tomu však
mohlo dojít, je potřeba je na to připravit. Proto
od září 2014 k Nisance neodmyslitelně patří tzv.
Přípravka. Její současní členové přišli do sou-
boru jako děti a dnes jsou z nich již spíše mla-
dí dospělí, kteří studují na středních a vysokých
školách, nebo se jinak připravují na své pra-
covní uplatnění.

V letošním roce proto nazrál čas, aby Nisanka
založila novou Přípravku, a tak v pátek 14. led-
na od 18 hodin proběhne ve zkušebně Folklor-
ního souboru Nisanka v Kulturním domě v Ko-
koníně nábor nových členů, na který naváže
otevřená zkouška. „Vítané jsou děti od 12 let,
které nechtějí sedět doma, ale rády cestují

a mají rády legraci. Mohou přijít jak tanečníci,
tak i muzikanti a zpěváci, chlapci i dívky,
zkrátka každý, kdo chce poznat něco nového.
Samozřejmě mohou dorazit i starší zájemci
z řad mládeže a dospělých a přihlásit se tak
rovnou do dospělého souboru,“ láká zájemce
vedoucí souboru Jana Hamplová. 

V Jablonci snad není nikdo, kdo by ji neznal,
nebo sám nebo některý člen rodiny v souboru
nepůsobil. „Folklor’s not dead! Folklor neumírá
– Nisanka je srdeční záležitost a vlastně spíše
způsob života. Nisanka je zkrátka parta do ne-
pohody a určitě stojí za to se k ní připojit,“
uvedla závěrem Jana Hamplová. (end, jh)

Foto archiv FS Nisanka

Uvedené akce se budou konat pouze v souladu
s hygienicko-epidemiologickými opatřeními 
COVID-19

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

11. 1. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou
Jiřinou Ziklovou na možnosti, jaké skrývá vaše
paměť.

11. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2021 V ASTRONOMII A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina Gembece.

18. 1. /úterý/ 14.00 hodin
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ A PRAŽSKÉ
JEZULÁTKO

Pravidelné promítání z cyklu Krásy Čech,
Moravy a Slezska.

18. 1. /úterý/ 17.00 hodin
2. ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 
– JABLONECKO
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

25. 1. /úterý/ 14.00 hodin
SEYCHELY
Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější
místa světa.

25. 1. /úterý/ 17.00 hodin
EXTRÉMNÍ ISLAND PO VLASTNÍ OSE
O plavbě v chladných vodách Severního
Atlantiku pohovoří cestovatel Tomáš Kůdela.

Vyhlašujeme nové luštitelské a znalostní soutěže:
ČTENÁŘSKÉ BINGO 
– soutěž pro děti na podporu čtení

KNIHO-HLAVO-LAMY 
– zábavná soutěž pro zvídavé děti

NOVÉ VÝSTAVY
MALÉ ZASTAVENÍ
Své snímky v prostoru schodiště vystaví Jitka
a Marián Majtánovi.

MOŽNOSTI PORTRÉTU
Svoji tvorbu představí Anna Novotná, čerstvá
absolventka 7. ročníku výtvarného oboru ze
ZUŠ Jablonec.

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

21. 1. /pátek/ – 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská

Foto archiv DPS Skřivánek Foto archiv DPS Skřivánek
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V lednu v kině zaujmou filmové premiéry
Hned v úvodu roku 2022 můžete navštívit
několik představení určené jak pro rodiny
s dětmi, tak i pro filmové a operní fanoušky.
Na Nový rok je plánováno promítání novo-
roční pohádky Dračí princezna. 

„Rodinné dobrodružství spojuje evropské mýty
se současným světem, natáčelo se v Česku, kos-
týmy pro film vytvořila Michaela Horáčková
Hořejší a na hudbě se podíleli Jan P. Muchow
a Michal Novinski,“ přibližuje pohádku vedou-
cí kina Adam Gody Kocián. Promítat se bude od
14.30 hodin v kině Radnice.

Dalším představením první den roku 2022
bude přímý přenos z Metropolitní opery v New
Yorku. Opera Popelka v pohádkové režii Lau-
renta Pellyho se dočkala zbrusu nového anglické-
ho překladu. Ve zkrácené verzi, která trvá hodi-
nu a půl, zpívá oslnivá mezzosopranistka Isabel
Leonard titulní roli chudé dívenky, která přišla
ke štěstí. Na další přímý přenos opery se může-
te těšit 29. ledna, a to na představení Rigoletto
v novém pojetí Verdiho nesmrtelné tragédie.

V lednu se můžete těšit i na dlouho očekáva-
nou a několikrát přeloženou premiéru snímku
Kingsman: První mise, kdy se stanete svědky
zrodu první nezávislé tajné služby. Nebo na
akční fantasy Krotitelé duchů: Odkaz, který je
další kapitolu z původního příběhu Ghost-
busters. Na stříbrné plátno přichází snímek

Morbius, jehož představitelem je Oscarem
oceněný Jared Leto, ten se ve snímku mění
v charismatického antihrdinu Michaela Mor-
biuse, který je jeden z nejpodmanivějších a nej-
rozporuplnějších hrdinů filmového světa znač-
ky Marvel.

V rámci oblíbeného cyklu BioSenior nabídne
kino Radnice nejen seniorům dva české sním-
ky za zvýhodněné vstupné 60 Kč. „Pro návštěv-
níky z řad seniorů (60+) navíc nabízíme mož-
nost zakoupit věrnostní kartu a získat tak další
bonusy,“ upozorňuje Kocián. Ve středu 12. led-
na kina promítnou romantickou komedii Přání
Ježíškovi, která vypráví o obyčejných lidských
příbězích a o tom, co lidi trápí, co hledají a ne-
nalézají. Příběhy jsou vyprávěné s nadhledem
a okořeněné trefnou situační komikou. Ve stře-
du 26. ledna se Jablonečané mohou těšit na ko-
medii Jedině Tereza, která názorně dokládá,
že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná
šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku
za druhou.

(nl, end)

Turistické infocentrum se chystá na sezonu
Výletů do přírody, do hor, ať už na lyžích ne-
bo pěšky, nabízí Jablonec a Jizerské hory ne-
spočet. I díky přírodnímu charakteru Jablo-
necka turistický ruch neutrpěl tolik jako ve
velkých městech. 

Přesto řada provozovatelů hotelů, penzionů či
restaurací bojuje o přežití. Zvyšující se režie
a všudypřítomná nejistota se odráží v menším
využívání služeb. Své zkušenosti má i jablonec-
ké turistické infocentrum.

„Přes léto je doba pro cestování přívětivější
a Jizerky jsou oblíbené i u rodin s dětmi, takže
o letních prázdninách je u nás v infocentru
vždy živo. Bohužel epidemiologická opatření
nám výrazně zasahují především do zimní se-
zóny a řada ubytovatelů je v nejistotě. S otazní-
kem je konání lyžařských kurzů nebo velkých
sportovních akcí, které za běžné situace přitáh-
nou klientelu z celé republiky i ze zahraničí,“
říká Petr Vobořil, který má v gesci turistické in-
focentrum v Jablonci. „Například právě s pořa-
dateli Jizerské padesátky jsme v úzkém kon-
taktu, chystáme letos poprvé v Jablonci nad
Nisou velké zahájení závodu s bohatým progra-
mem. Lákadlem bude premiéra celovečerního
snímku Jizerské hory a koncert Tata Bojs na
Mírovém náměstí. Cílem propagace v rámci

Jizerské 50 je ukázat Jablonec nejen jako místo
dobré pro život, ale také jako destinaci vhod-
nou pro dovolenou. Tyto akce jsou pro region
nesmírně důležité a jejich rušení by bylo likvi-
dační následně pro další subjekty cestovního
ruchu,“ upozorňuje Vobořil.

Turistické informace získáte nově v Jablonci
celoročně hned na dvou místech – v Domě Schey-
balových a v budově radnice. Přes léto se služ-
by opět rozšíří o možnost výstupů na radniční

věž. „Do infocentra, spíše než pro radu, dnes li-
dé přicházejí pro inspiraci. Zvlášť pokud jsou
v Jablonci poprvé. A je překvapivé, kolik tako-
vých návštěvníků každoročně máme. Obzvlášť
v minulých letech, kdy se méně cestovalo do
zahraničí, lidé objevovali méně známá místa
naší republiky,“ vysvětluje Vobořil. Právě inspi-
rací může být i veletrh cestovního ruchu Euro-
region Tour, který by se měl letos v Jablonci ko-
nat 1.–2. dubna. (rsch)

Hudba, tanec a umění do našich životů patří
Nová městská společnost Kultura Jablonec
vstupuje do druhého roku své existence. I přes
složitou situaci, ve které se nachází nejen
kultura, je dobré se nevzdávat. Přípravy na
nejdůležitější akce už běží a nezbývá než
doufat, že se uskuteční ve větším rozsahu
než v roce 2021.

„Prosincové rušení akcí nás sice vůbec nepotě-
šilo, ale na druhou stranu umožnilo potřebné
opravy a vylepšení interiérů Eurocentra. Inves-
tice se týkají např. rekonstrukce pódia velkého
sálu Eurocentra, světelného parku a nového
plátna v kině Junior,“ informuje Petr Vobořil,
jednatel Kultury Jablonec, p. o., a dodává:
„V lednu se bohužel neuskuteční tradiční ples
města. Není to však zdaleka jediný ples, který
se u nás koná, a my bychom pořadatelům moc

přáli, aby se letos tančit mohlo. Obzvlášť pro
maturanty je ples důležitá společenská událost
a byla by velká škoda o ni přijít.“

K dalším oblíbeným lednovým akcím v Euro-
centru patří i módní přehlídka Made in Jab-
lonec. Termín se posunul na 21. dubna. Na du-
ben je plánován i veletrh cestovního ruchu
Euroregion Tour (1.–2. 4.) a Velikonoční slav-
nosti (13.–15. 4.). Ve druhé polovině roku by
měla proběhnout např. prodejní výstava skla
a bižuterie Křehká krása, Den evropského dě-
dictví nebo Jablonecké podzimní slavnosti.
Organizátoři doufají, že bude akce možné
uskutečnit v plném rozsahu. V dramaturgic-
kém plánu jsou i koncerty. Jeden z prvních vět-
ších by se měl konat 11. února na Mírovém ná-
městí – k zahájení závodu Jizerská 50 vystoupí
v Jablonci kapela Tata Bojs. „Vše je připraveno,

doufejme, že situace dovolí, aby se koncert
opravdu uskutečnil,“ říká Vobořil.

Kromě Eurocentra má Kultura Jablonec na
starosti také Dům Scheybalových a Kostel svaté
Anny. V obou prostorách se návštěvníci mohou
těšit na nové výstavy. „Běžkařskou výstavu Vítě-
zové bílé stopy na jaře vystřídá pohled na Jab-
lonec v uplynulých padesáti letech očima foto-
grafa Petra Krajíčka ve výstavě Jablonec proti
proudu času. V kostele svaté Anny připravuje-
me opět ve spolupráci se Spolkem výtvarných
umělců Mánes výstavu obrazů, tentokrát věno-
vanou dílu Františka Jiroudka,“ zve Petr Vo-
bořil.

Aktuální program najdete na webových strán-
kách www.kulturajablonec.cz 

(rsch)

Foto Milan Bajer

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., tel. 773 336
774, e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz
MH je pouze poskytovatelem sportoviště. O případ-
ných změnách zápasů a jiných akcích rozhoduje
pořadatel. Podrobné 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.

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
15. 1. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC – FLORBAL MB
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec, z. s., centrkurt.

29. 1. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC – SCC SEMILY
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
21. 12. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – MGC TEPLICE
II. liga západ, centrkurt.

28. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FK KLADNO
II. liga západ, 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.

16. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC – SK DANSPORT
1. ligy juniorek, kurt č. 4.

29. 1. /sobota/ 10.00 – 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. – TJ SOKOL
ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

29. 1. /sobota/ 10.00 – 12.00 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. – TJ SPARTAK
SMRŽOVKA
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

29. 1. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 2.

29. 1. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– VOLEJBAL PLZEŇ
1. ligy juniorek, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

5. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplínách 
dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

12. 1. /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplínách 
dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

19. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplínách 
dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

22. 1. /sobota/16.45 hodin
JABLONECKÁ HALA 2022
Mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2022
– 49. ročník, za účasti řady špičkových atletů ze
světa a českých reprezentantů. Pořádá AO TJ Liaz
Jablonec, závod je finančně podpořen z rozpočtu
Libereckého kraje a statutárního města
Jablonec n. N.

26. 1. /středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplínách 
dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec a AO TJ Liaz.

29. 1. a 30. 1. /sobota, neděle/
11.00 a 9.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody všech
kategorií. Pořádá AO TJ Liaz z pověření
Libereckého atletického svazu.

Městský zimní stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N.,
tel. 483 310 242, email: info@hcvlci.cz,
www.sportjablonec.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

Informace a rezervace na e-mailu:
koordinator@sportjablonec.cz.

Pevné termíny bruslení v průběhu sezony:
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Bruslení na začátku roku:
2. 1.–5. 1. 2022 14.30–16.00 hodin

HOKEJ
www.hcvlci.cz
5. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC HRONOV
II. liga muži.

12. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – NOVÁ PAKA
II. liga muži.

19. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
II. liga muži.

29. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC LETŇANY
II. liga muži.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz
7.–9. 1. /pátek–neděle/ 
II. ČESKÝ POHÁR V BIATLONU DOROSTU
A DOSPĚLÝCH
V pátek oficiální trénink, start víkendových
závodů v 10.30 hodin.

28.–30. 1. /pátek–neděle/ 
III. ČESKÝ POHÁR V BIATLONU DOROSTU
A DOSPĚLÝCH
V pátek oficiální trénink, start víkendových
závodů v 10.30 hodin.

Lyžařský areál Břízky
Lyžařské kolečko Ski klub Jablonec 
www.skiklubjablonec.cz,
www.facebook.com/JabloneckeKolecko/ 
Otevřen denně, sportovní areál s asfaltovým
kolečkem v zimě využívaný jako běžkařská trať
v rozsahu 3,6 km, po setmění areál osvětlený,
2 km stop včetně stadionu se uměle zasněžují
(využití omezené v případě konání závodů),
v těsné blízkosti se nachází biatlonová střelnice.

Mítink Jablonecká hala 2022 je připraven
Pořadatelé z jabloneckého oddílu TJ Liaz již
několik měsíců pilně pracují na přípravě
mezinárodního atletického mítinku Jablo-
necká hala 2022. Ten se po roční, vynucené,
pauze vrací a v sobotu 22. ledna se v hale na
Střelnici uskuteční již 49. ročník.

„Pevně věříme, že situace z loňska se nebude
opakovat a mítink 2022 se i přes všechna proti-
pandemická opatření podaří realizovat. Jedná
se o jeden z nejstarších halových mítinků
v Evropě,“ říká Dušan Molitoris, předseda or-
ganizačního výboru mítinku. 

V minulých letech se klání zúčastnila celá řa-
da vítězů olympijských her, mistrů světa i další
vynikající atleti Evropy a světa. V jablonecké
hale padly i dva světové rekordy. „Ten první,
který vytvořila v roce 1977 Helena Fibingerová
ve vrhu koulí výkonem 22,50, nebyl dosud pře-
konán. Druhý rekord vytvořila Jarmila Krato-
chvílová v běhu na 800 m časem 1:58,33 min.
v roce 1983,“ vzpomíná na nezapomenutelné
výkony Molitoris.

Do historie se zapsal mítink v roce 2016 po
HME v Praze. Zejména výkon ve skoku o tyči
603 cm Francouze Renauda Lavilleniho nebyl
na území České republiky dosud překonán. 

V posledních letech bylo v programu zařaze-
no pět mužských a čtyři ženské disciplíny. Z do-
mácí špičky se letos představí sprintéři Jan
Veleba a Zdeněk Stromšík v běhu na 60 m. Na
start závodu na 60 m překážek se postaví ne-
stárnoucí Petr Svoboda. Ve skoku o tyči diváci
uvidí domácí špičku v čele s domácím odcho-
vancem Danem Bártou. Ve vrhu koulí se před-
staví konkurence evropských a českých vrhačů
včetně Tomáše Staňka. V kategorii žen v běhu
na 60 m, 60 m překážek a ve skoku dalekém

nastoupí česká elita. „V současné situaci jsou
jména startujících v jednání. Řada reprezen-
tantů se bude vracet ze zahraničí, a tak se o je-
jich startu rozhodne později. Věříme, že mnozí
atleti využijí jablonecký mítink ke svému prv-
nímu startu v halové sezoně,“ doufá v zájem at-
letů Molitoris.

Neoddělitelnou součástí mítinku jsou školní
závody o nejrychlejšího prvňáka a prvňačku.
Kvalifikace na finálové klání proběhne ve čtvr-
tek 20. ledna, odkud nejlepších osm postoupí
do finále běhu na 50 m, který bude zařazen
před hlavním závodem mužů na 60 m. Letošní
ročník bude mít ještě jednu novinku. Od 14 ho-
din se uskuteční závody talentovaných doros-
tenců, juniorů a juniorek v bězích na 60 m,
60 m překážek a trojskoku. „Skvělou zprávou
pro pořadatele je zařazení akce mezi Cer-
tifikované mítinky Českého atletického svazu.
Mítink také zahájí oslavy 75 let jablonecké atle-
tiky, které vyvrcholí 15. října 2022 na stadionu
a v restauraci Střelnice,“ uzavírá Dušan Moli-
toris.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu
Libereckého kraje a statutárního města Jab-
lonec nad Nisou. 

(end, ms)

Nabídka sportovních pořadů

Foto Václav Novotný
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Bedřichovský Night Light Marathon se vrací
Začátek nového roku už několik let patří Bed-
řichovskému Night Light Marathonu. Letos
otevře už 15. ročník seriálu běhů na lyžích
ČEZ SkiTour. Účastníkům nabídne pod hvěz-
dami Jizerských hor závody volně i klasi-
kou. 

Přijeďte si zazávodit a poznat Jizerky v novém
světle na závod Bedřichovský Night Light Ma-
rathon. Běžci na lyžích s čelovkami startují ten-
to jedinečný závod na bedřichovském stadionu,
tedy v místě, kde se jezdí i legendární ČEZ Ji-
zerská 50. Pokračují přes známá místa jako U Buku, Nová Louka, Kristiánov či Hřebínek.

Závod známý pro svou kouzelnou atmosféru
umocněnou svitem čelovek všech závodníků
a hvězd z oblohy se pojede již třetí rok po
Novém roce, a to v pátek 7. ledna a v sobotu 8.
ledna 2022. 

„Bedřichovský Night Light Marathon nabíd-
ne trasy opravdu pro každého. Páteční program
bude patřit závodům na 17,5 km a 30 km volnou
technikou. Sobotní den pak zahájí v podvečer
dětské závody a po nich vyrazí na trať závodní-
ci, kteří pojedou klasickou technikou,“ říká tis-
kový mluvčí závodu Richard Valoušek. Pořada-
telé myslí i na ty, kteří si ještě nevěří na porci

17 či 30 kilometrů, nabízí proto i trasu dlouhou
10 km pod patronací České televize.

„Bedřichovský Night Light Marathon tradič-
ně zahajuje seriál ČEZ SkiTour. Ten lyžaře bě-
hem osmi závodních víkendů vezme do sedmi
krásných lokalit České republiky a do polského
příhraničí. Společně tak poznáme Jizerské ho-
ry, Šumavu, Jeseníky, Orlické hory, Beskydy
a nově také Krušné hory,“ dodává Valoušek.

Zlákali jsme vás na noční projížďku
Jizerkami nebo na kterýkoli jiný závod ze série
ČEZ SkiTour? Přihlaste se včas na ww.ski-
tour.cz. (end, rv)

Světoznámá J50 napíše své 55. pokračování
Legendární závod v běhu na lyžích napsal
za svou čtyřiapadesátiletou historii tisíce
příběhů sportovců všech úrovní, od na-
prostých začátečníků až po profesionály
z celého světa. Teď píše další příběh, ten svůj,
a to už pětapadesátý. Ten se uskuteční o ví-
kendu od 11. do 13. února 2022 tradičně v srd-
ci Jizerských hor v Bedřichově.

ČEZ Jizerská 50 to je tradice, respekt a také do-
brodružství, které zažívají všichni účastníci té-
to zimní legendy od úplných začátečníků až po
naprosté profesionály. „První ročník se konal
v roce 1968. V počátcích se jednalo o oddílový
závod TJ Lokomotivy Liberec jako součást ho-
rolezecké přípravy,“ připomíná vznik legendár-
ního závodu tiskový mluvčí J50 Richard Valou-
šek.

Důležitým bodem byl pro Jizerskou 50 rok
1970, kdy se závodu zúčastnilo všech 14 členů
Expedice Peru ’70, kteří zahynuli pod kamen-
nou lavinou na Huascaránu 31. května téhož
roku. Od té doby nese závod přídomek Memo-
riál Expedice Peru ’70. Vzpomínka na horolezce
je od té doby nedílnou součástí slavnostního za-
hájení.

„Závod v sedmdesátých letech získával na po-
pularitě a desátého ročníku se v roce 1978 zú-
častnilo přibližně 7 800 závodníků,“ zmiňuje
rekordní účast Valoušek. Podobný počet se zú-
častnil i v roce 2018, a to v rámci řady závodů.
Pořadatelé připravili pro lyžaře několik mož-
ností, jak být při tom, od hlavní trati na 50 km
klasicky přes poloviční distanci a rodinný běh
na 10 kilometrů. Jizerka nabízí i běh volnou
technikou na 30 kilometrů, dětské závody a fi-
remní štafetu.

Od roku 1999 je závod zařazen do světové li-
gy dálkových běhů Worldloppet a účastní se ho
závodníci z české i světové špičky, ale také zná-
mé osobnosti a tisíce hobíků. Od roku 2008 je
Jizerská 50 součástí českého seriálu Ski Tour.
Od roku 2011 je také součástí seriálu Ski Classics. 

Start i cíl se nachází na stadionu v Bedřichově
v Jizerských horách, kam se mohou všichnivy-
dat kyvadlovou autobusovou dopravou z Li-
berce a Jablonce. Kapacita parkoviště v Bedři-
chově je omezená a často brzy vyprodaná. 

„Registrace do všech závodů jsou v plném
proudu, již nyní je prodáno přes 5 000 startov-
ních míst, proto je potřeba se přihlásit přes we-
bové stránky jiz50.cz co nejdříve,“ upozorňuje
Richard Valoušek. 

Přehled závodů v rámci 
55. ČEZ Jizerské 50
ČEZ Jizerská 50
Start je na stadionu v Bedřichově. Odtud závod-
níci jedou na Novou Louku, Kristiánov (tam je
první občerstvovací stanice) přes Rozmezí,
Knajpu, dále na občerstvovací stanici Hraniční,
další občerstvení na Jizerce, přes stanici na
Smědavě a zpátky na Knajpu. Dále vede cesta
ke Krásné Máří na Hřebínek, kde je poslední
občerstvovací stanice. Pak přes Bílou kuchyni,
Olivetskou horu, Vládní a U Buku zpět na sta-
dion v Bedřichově.

Jizerská 25
Začátek závodu je podobný jako v případě Ji-
zerské 50. Závodníci vyrážejí směrem na No-
vou Louku a Kristiánov, kde je stejně jako
v hlavním závodě občerstvení na trati. Na roz-
díl od 50kilometrového závodu však běžci ne-
pokračují na Rozmezí, ale vydávají se směrem
na Bílé Buky a na Hřebínek, kde je další občer-
stvovací stanice. Odtud jedou přes Gregorův
kříž a Novou Louku zpět do cíle.

Volkswagen Bedřichovská 30
Bedřichovská 30 se liší od ostatních závodů tím,
že se jede volným stylem. Prvních zhruba 6 km

závodu je shodných s těmi závody, které se je-
dou klasickou technikou. Tato trať z Kristiá-
nova pokračuje na Rozmezí a dále se vydá na
Čihadla, kde zatáčí na Tetřeví boudy. Odtud po-
kračuje na Hřebínek, kde je občerstvovací sta-
nice, na Olivetskou horu a do cíle.

ČT Jizerská 10
Závod pro rodiny s dětmi pod záštitou České te-
levize nabízí novou trať a také navýšenou kapa-
citu. Poslední roky je to nejoblíbenější rodinný
závod pro malé i velké.

Benzina ORLEN sprint
Chcete na chvíli opustit dálkové běhy a vyzkou-
šet si sprint na 1,5 kilometru? Přihlaste se do
pátečního závodu Nyč sport sprint, který prověří,
jak jste na tom se soupaží na 1,5 kilometru. Le-
tošní prize money je obzvláště zajímavé. Deset
nejlepších závodníků si rozdělí 40 tisíc korun.

Mini Jizerská Pojišťovny VZP
Slavná padesátka není už dávno jen padesátkou
a už vůbec ne pouze doménou dospělých. Pá-
teční program tradičně patří také dětem, které
vyráží na své trasy v délce několika set metrů.

T-Mobile Jizerská firemní štafeta
Jizerská firemní RAUL je výzva pro všechny,
v nichž dřímá týmový duch a touha po sportov-
ních zážitcích. Závodu se účastní osobnosti bě-
žeckého lyžování, ale i společenského života,
a také ti, pro které je Jizerská firemní RAUL vů-
bec prvním závodem v kariéře. Je to také skvělá
příležitost stmelit svůj pracovní kolektiv a po-
znat zástupce dalších firemních týmů. (end, rv)

Bedřichovský Night Light Marathon

• Kde: Bedřichov, Liberecký kraj
• Kdy: 6.–7. ledna 2022
• Trasy: ČT 10 km klasicky, 17,5 km

a 30 km klasicky, Volkswagen 17,5 km
a 30 km volně

• Proč se zúčastnit: magická atmosféra
nočních Jizerek

• Registrace: www.ski-tour.cz

Termínovka závodů ČEZ SkiTour
BEDŘICHOVSKÝ NLM (7.–8. 1. 2022) 
ZADOVSKÁ 30 (15.–16. 1. 2022)
KRUŠNOHORSKÁ 30 (22.–23. 1. 2022)
KARLOVSKÁ 50 (28.–29. 1. 2022)
ORLICKÝ MARATON (5.–6. 2. 2022)
ČEZ JIZERSKÁ 50 (11.–13. 2. 2022)
JELYMAN (26.–27. 2. 2022)
BIEG PIASTOW (4.–6. 3. 2022)

Foto Jakub Nedbal

Foto archiv J50

Foto Tomáš Hejzlar
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■ Z knihovny
Jiří Olič: Lada
Obrazová monografie nás sezna-
muje s jedním z nejznámějších
českých výtvarníků, který se dnes
řadí mezi nejvýznamnější evrop-
ské kreslíře první poloviny 20. sto-
letí a v domácím prostředí je snad
nejpopulárnějším malířem v his-
torii. Kniha přináší více než 850 ba-
revných reprodukcí Ladova díla.

Začíst se či si knihu jen prolisto-
vat lze při dodržení aktuálních
vládních pandemických opatře-
ních ve studovně v přízemí Měst-
ské knihovny Jablonec nad Nisou.

■ Výzva
Pomozte tvořit historii
Jabloneckých Pasek
V roce 2019 byl založen Osadní vý-
bor Šumava a Jablonecké Paseky
a za necelé tři roky je za námi vi-
dět spousta dobré práce.

Velmi si ceníme zlepšení situace
s bezdomovci žijícími v areálu bý-
valé výtopny v ul. V. Nezvala, kde
proběhla demolice dvou budov,
třetí bude zbourána v roce 2022.
Dále oceňujeme rekonstrukci parku
v Jabloneckých Pasekách a s tím
i změnu obecně závazné vyhlášky,
díky které se nově na tento park
vztahuje zákaz konzumace alko-
holu. V jednání jsou i další projek-
ty, které mají za cíl zlepšit kvalitu
života v naší lokalitě. Např. obnova
pěšiny propojující ulice Březová
a U Přehrady, či dokončení rozsáh-
lé revitalizace sídliště Šumava. 

Také se zabýváme sbíráním dat
o historii Jabloneckých Pasek. V sou-
časné době vycházíme například
z jabloneckých městských kronik
a z pasecké kroniky Rudolfa Lišky
a Huga Volfa. Dále využíváme pod-
klady od Otokara Simma, Václava
Vostřáka atd.

Uvítali bychom, kdyby nám pa-
mětníci z Jabloneckých Pasek po-
mohli a napsali, na co důležitého
by se nemělo z historie Jablonec-
kých Pasek zapomenout. Kdo si na-
příklad pamatuje na amatérský di-
vadelní soubor J. K. Tyla? Má někdo
fotografie herců či divadelní scé-
ny? Kdy ukončil soubor svoji čin-
nost a proč? Máte ještě nějaké dal-
ší informace týkající se historie
Jabloneckých Pasek? 

Pokud ano, neváhejte se obrátit
na Jaroslavu Slabou, tel. 723 912 903
nebo na e-mail: jaroslavadoma@
seznam.cz. Josef Hurt, 

předseda OV Šumava 
a Jablonecké Paseky

Kdy jste přišel ze Slovenska do Čech?
Dva roky poté, co jsem se narodil. Rodiče hledali prá-
ci jako skláři a našli místo v Josefově Dole. Tam jsem
prožil krásné dětství, chodil do školy, hráli jsme fot-
bal, hokej, stolní tenis. 

S atletikou jste začal kdy?
Bylo to o mnoho let později. Šel jsem studovat Střední
chemickou školu v Hradci Králové. Po dvou letech by-
la škola sloučena s pardubickou. Domů jsme jezdili
jednou za 14 dnů. Náš tělocvikář mi jednou cestu domů
zakázal s tím, že musím reprezentovat školu v běhu
okolo Jaroměře. Byl to můj první start v roli atleta
v přespolním běhu a já ho vyhrál. Začal jsem přemýš-
let co dál a zde se mi otevřela cesta. Náš internát sou-
sedil s atletickým stadionem a bylo jasno. Mým prv-
ním trenérem byl známý Arnošt Křivka. Závodil jsem
za Rudou hvězdu Pardubice. Paralelně jsem také hrál
stolní tenis, ve kterém jsem v roce 1960 vyhrál tak-
zvaný turnaj Olympijských kruhů. Tehdy mě jako na-
dějného tenistu před prázdninami oslovil oddíl
z Hradce Králového, po nich jsem upadl v zapomnění.
Ping pong mi zůstal jako koníček.

Po škole jste se vrátil do Jablonce?
Ano, dostal jsem umístěnku jako technolog do národ-
ního podniku Bižuterie, ale dlouho jsem zde nepobyl,
přišel povolávací rozkaz a rukoval jsem na vojnu do
Vyškova, kde bylo tehdy béčko pražské Dukly. Zpo-
čátku jsem běhal sprinty, osobní rekord na stovku
mám 11 vteřin na škváře, a skákal jsem do dálky. Zde
jsem se blížil k hranici sedmi metrů. Závodil jsem
v první lize a zajímavé je, že jsem na prvním závodě
ve Vyškově poznal svou budoucí manželku a v roce
1966 jsem si ji vzal.

Závodil jste i po vojně?
Vrátil jsem se do Liazu, kde mi nabídli dobré podmín-
ky a byt. Startoval jsem v ligovém týmu, ale v zimní
přípravě jsem se zranil a moje naděje stát se vrcholo-
vým sportovcem vyhasla. Zdraví mě limitovalo, a tak
jsem závodil jen na úrovni kraje. Atletiku mám velmi
rád, a tak jsem začal hledat cesty, kde bych se uplatnil. 

Takže jste začal bafuňařit?
V roce 1966 jsem začal jako trenér a pokračoval jsem
jako funkcionář. Vždy mě bavilo něco organizovat. Dělal

jsem vedoucího družstva dorostu, absolvoval školení
rozhodčího a byl zvolen do výboru AO TJ Liaz, jehož
jsem se v roce 2008 stal předsedou. Jako rozhodčí
jsem byl například na mistroství Evropy v Praze v ro-
ce 1978, na což rád vzpomínám. Díky své organizační
činnosti jsem byl nominován do sportovní delegace
Českého olympijského výboru a zúčastnil se LOH
v Moskvě v roce 1980 a ZOH v Sarajevu 1984. Byl
jsem i u toho, když Helena Fibingerová hodila v Jab-
lonci dosud nepřekonaný halový světový rekord ve vr-
hu koulí.

Atletika vás živila?
Kdepak. Chodil jsem do práce, nejprve do Bižuterie,
kde jsem byl technologem, ale v roce 1975 mě za mé
pravicové názory sesadili. Poté jsem pracoval ve vý-
robním družstvu Maják a následně měl štěstí, že jsem
byl u toho, když se zde v osmdesátých letech začalo

zřizovat Středisko vrcholového sportu mládeže. V roce
1981 jsme se stal jeho ředitelem.

To byla asi pěkná práce?
Takovou práci bych přál každému. Dělal jsem to, co
mě baví a naplňuje. Kromě atletů pod nás patřilo bě-
žecké lyžování a saně. Byly to krásné časy a myslím,
že střediskem prošlo několik velkých talentů. Je ško-
da, že po r. 1989 podobné projekty skončily. Já se po
30 letech vrátil do podniku, který se přejmenoval na
Soliter, a vydržel jsem tam až ro roku 2005, kdy jsem
šel do důchodu.

Lze srovnávat dobu minulou se současností?
To nelze. V osmdesátých letech byla atletika mnohem
úspěšnější, byla koncepčně podporována, reprezenta-
ce byla prioritní. Lidi kolem měli více času, jejich čin-
nost byla refundována, například ve středisku jsme
měli šest profesionálních trenérů. V Jablonci navíc by-
la první hala, kterou využívali nejen místní. Myslím,
že střediska vrcholových sportů měla svá opodstatně-
ní a to, že se po revoluci zavřela, vnímám jako ne-
smyslný krok. Dnes je doba jiná, lidé mají více práce
a jsou méně ochotni dělat činnost pouze jako koníčka. 

Jablonecká atletika slaví letos 75 let, co v rámci vý-
ročí chystáte?
Oslavy zahájí tradiční 49. mezinárodní mítink Jablo-
necká hala 2022. Další akcí bude Mladá Evropa, která
v době vzniku byla unikátní v tom, že pro podobné vě-
kové kategorie tak unikátní závody nikde nebyly. Nej-
větší akcí bude MČR žáků a žákyň, které uspořádáme
v září. Na 15. října plánujeme slavnostní setkání všech
talentů, které byly a jsou spojeny s AO TJ Liaz i s men-
šími závody. Vrcholem oslav by mělo být mistrovství
mužů a žen v roce 2023. Tedy pokud se nám podaří
retoping povrchů v hale a na stadionu, což je podmín-
ka pořádání domácího šampionátu.

Hrajete stolní tenis, jste předsedou oddílu, rozhod-
čí atd. K tomu je třeba dobré zázemí v rodině.
Přesně tak, vše, co jsem v životě dokázal a co se mi po-
dařilo, je i zásluha mé ženy, která mi pro moji práci
a pro mé koníčky vytvořila perfektní zázemí, za což by
při nejmenším zasloužila jednu z olympijských medailí.

Jiří Endler

Dušan Molitoris
Dělal jsem to, co mě baví a naplňuje

■ Tvář Jablonecka

Dušan Molitoris se narodil 16. 5. 1944 na Slovensku. Je absolventem ZŠ Josefův Důl a Střední
chemické průmyslovky v Hradci Králové a Pardubicích. Pracoval v národním podniku
Bižuterie Jablonec, ve výrobním družstvu Maják, byl ředitelem Střediska vrcholového sportu
v Jablonci, v roce 1992 se stal vedoucím provozu ve firmě Soliter. Bývalý atlet, trenér,
rozhodčí a bafuňář atletického oddílu TJ Liaz, jehož je nyní předsedou.

Foto Jiří Endler
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Vítězové soutěží v knihovně jsou odtajněni
Celoroční soutěže, které pořádá oddělení
pro děti a mládež jablonecké městské kni-
hovny, byly, tak jako v loňském roce, silně
ovlivněny současnou pandemickou situací.
Přesto se našly děti, které se nadšeně pustily
do luštění křížovek, jež jsou podstatou zá-
bavné soutěže O zlatou makovici. Se stejným
zaujetím mládež do 15 let soutěžila o titul
nejlepšího čtenáře v soutěži nazvané Knoflí-
kohraní s knížkami.

O zlatou makovici
Loňský 15. ročník byl zaměřen na hudební ná-
stroje a nutno dodat, že některé otázky byly
opravdu záludné. Slyšeli jste někdy třeba o fan-
frnochu, karnyxu, šengu či darbuce? „Podmín-
kou soutěže bylo odevzdání vyluštěných křížo-
vek všech dvanácti kol. Z úspěšných luštitelů
bylo nakonec vylosováno šest vítězů, kteří od
nás obdrželi ceny v podobě knižních publika-
cí,“ říká Jitka Nosková, pracovnice jablonecké
knihovny.

Vítězi se stali Anna Hořejšová, Viola Janatová,
Anežka Randáková, Karel Slavík, Eliška Šenký-
řová a Anna Zahrádková.

Knoflíkohraní s knížkami
Na začátku prosince už také bylo jasné, jak do-
padl 4. ročník čtenářské soutěže Knoflíkohraní

s knížkami. I ta byla určena pro děti do patnác-
ti let. „Za úkol měly od ledna do konce listopa-
du přečíst co nejvíce knih podle čtenářského
plánu a ke každé knize správně vypracovat pra-
covní list tak, aby za něj získaly barevný knof-
lík,“ vysvětluje pravidla soutěže Nosková. Nej-
více knoflíků nasbírala a pomyslné první místo

tak obsadila Ema Tryznová, druhé místo Anna
Hořejšová a na třetí příčce se umístila Viola
Janatová.

„Vyhlášení vítězů ani tentokrát nemohlo pro-
běhnout v sále knihovny za osobní účasti sou-
těžících. O své výhry, které byly pořízeny za fi-
nančního přispění kanceláře primátora města,
však děti nepřišly a byly jim předány při ná-
vštěvě knihovny,“ sděluje Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec nad Nisou.

V letošním roce se mohou děti těšit na soutě-
že zcela nové. „K zvýšení četby knih namotivuje
děti Čtenářské bingo, oblíbené křížovky nahra-
dí Kniho-hlavo-lamy, zábavné luštění hádanek
a hříček se slovíčky,“ zmiňuje nové soutěže
Jitka Nosková. Pokračovat dále bude kvíz pro
dospělé Znáte-víte-tušíte, tentokrát zaměřený
na nezapomenutelnou jizerskohorskou osob-
nost Gustava Ginzela, jenž by letos v únoru
oslavil 90. narozeniny.

Novinkou také bude Jablonecké literární pu-
tování. Od března do října povede zájemce po
stopách dnes už téměř neznámých jabloneckých
spisovatelů i dalších významných osobností,
které v našem městě zanechaly svoji (nejen) li-
terární stopu a spoluvytvářely místní dějiny. 

(end, jn)

Nejlepší literáti dostali za odměnu knihu
Minulost i budoucnost se staly tématem 21. roč-
níku literární soutěže, kterou vyhlásila Měst-
ská knihovna Jablonec nad Nisou pod zášti-
tou statutárního města a v rámci projektu
MAP Jablonecko II. Do letošního ročníku
bylo přihlášeno 158 prací literátů mnohých
věkových kategorií a různých žánrů.

Stejně jako loni i letos pandemická opatření za-
bránila osobnímu setkání. „Přišli jsme tak o sa-
motné slavnostní vyhodnocení a předání cen,
o vystoupení divadelního spolku Vozichet, ale
i o setkání s jabloneckým rodákem – hercem
Petrem Stachem, který letos opět naše pozvání
přijal,“ říká Dana Foltýnová, vedoucí progra-
mového a audiovizuálního oddělení městské
knihovny.

Téma soutěže bylo zveřejněno v říjnu v rám-
ci kampaně Týden knihoven a do listopadové
uzávěrky přišlo 158 prací, většina autorů byla
z Jablonce, ale nejméně čtvrtina z různých kou-
tů naší vlasti a jedna dokonce ze Slovenska.

Odborná porota ve složení Olga Novotná, Ji-
řina Polanská, Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana
Foltýnová to letos opravdu neměla jednoduché.
„Soutěžní práce jsme rozdělili do čtyřech věko-
vých kategorií: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střed-
ní školy a dospělí. Podkategorie byly próza,
úvaha a poezie,“ vysvětluje Foltýnová. Celkem
bylo 37 výherců, z nichž někteří si cenu – dip-
lom, knihu a sladkosti – přišli vyzvednou osob-
ně a dalším byly ceny rozeslány. 

„Veliké poděkování všem zúčastněným, kte-
rých bylo v této nelehké době – kupodivu –
opravdu hodně! Zvláště bych vyzdvihla úroveň
letošních prací žáků věkové kategorie 2. st. ZŠ
i víceletých gymnázií,“ zhodnotila soutěž jedna
z porotkyň Jiřina Řehořová. Své hodnocení při-
dala i kronikářka města – porotkyně Jiřina
Polanská: „Letošní téma očividně zaujalo a oslo-
vilo autory všech věkových kategorií, byť v té
druhé – rozuměj kategorii druhého stupně zá-
kladních škol, se sešlo tradičně nejvíce prací, ať
již prózy či poezie. Což o to, čtení to bylo zají-
mavé, mnohdy zábavné, jindy napínavé, málo-

kdy nudné. Horší už bylo hodnocení, respektive
z té záplavy vybrat práce vítězné, ačkoli vyhrát
nemohli všichni, bohužel. Všem vzkazuji: pište
dál! Můžete se třeba řídit tím, co řekl Joss Whe-
don: Píšu, abych si dodal sílu. Píšu, abych byl
postavami, kterými nejsem. Píšu, abych pro-
zkoumal všechno, čeho se bojím.“ (end, df)

Výsledky 21. ročníku literární soutěže

I. kategorie – 1. stupeň ZŠ: 
1. Eliška Supernatová (Zásada), 2. Michaela
Petriv (Jablonec), 3. Anežka Kočárková (Maršo-
vice).

II. kategorie – 2. stupeň ZŠ:
Próza
1. Michaela Pejsarová (Praha-Kobylisy) a Viola
Hojsáková (Jablonec), 2. Hana Kubeczková
(Havířov) a Lucie Nádvorníková (Jablonec),
3. Martina Schmiedhuberová (Vejprnice) a Ha
Vy Ngo (Jablonec).

Úvaha
1. Tereza Reimová, 2. Adam Haufer, 3. Max-
milian Weber (všichni Jablonec).

Poezie
1. Barbora Matějková (Jablonec), 2. Matěj Endler
(Lučany n. N.), 3. Markéta Malátová (Jablonec).

III. kategorie – střední školy
Próza
1. Ema Antonínová (Pěnčín), 2. Klára Mašíč-
ková, 3. Alexandra Víchová (obě Jablonec).

Úvaha
1. Barbora Dubská (Praha 9-Střížkov) a Adéla
Kobrová (Jablonec), 2. Zuzana Ševčíková (Kní-
nice) a Tereza Hulcká (Smržovka), 3. Barbora
Kancnýřová (Kosmonosy).

Poezie
1. Vít Pokorný, 2. Tomáš Doktor, 3. Jitka Padro-
nová (všichni Jablonec).

IV. kategorie – dospělí
Próza
1. Klára Preisová (Vyškov), 2. Irena Bátrlová
(Praha 9), 3. Václav Valášek (Frýdlant n. O.)
a Petr Liška (Jablonec).

Úvaha
1. Alena Čunátová (Sepekov), 2. Jana Čechová
(Kladno-Vrapice), 3. Jaromír Saska (Jablonec)

Poezie
1. René Inquort (Praha 9), 2. Tomáš Choura
(Ústí n. L.), 3. Jindra Lírová (Mělník) a Anna
Hollmannová (Jablonec).

Ema Antonínová, foto Jiří Endler

Klára Mašíčková a Barbora Dubská, foto Jiří Endler

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou



Nelze dělat věci, které nedávají smysl
Členka aktivních záloh, jablonecká rodačka
Petra Kurfiřtová, v civilu zdravotnice místní
nemocnice, s obavami sleduje, jak koronavi-
rová pandemie rozděluje českou společnost. 

„Ač mají seberozdílnější názory, měli by lidé
věřit odborníkům, mít ohled na druhé a pomo-
ci nám, sestrám, lékařům a dobrovolníkům, po-
razit a vyhrát boj, který opravdu není jednodu-
chý,“ vzkazuje Petra Kurfiřtová. Se stejným zá-
palem, s jakým pečuje o nemocné, slouží už tři
roky i jako zdravotnický záchranář pěší roty
KVV Liberec. Zdravotnice s dvacetiletou praxí
a máma dvou téměř dospělých dětí slouží v ak-
tivních zálohách (AZ) už třetím rokem. Původ-
ně chtěla vstoupit do profesionální armády
a pomáhat doma i na misích v zahraničí, s o-
hledem na rodinu a věk nakonec zvolila jinou
možnost. Na možnost sloužit v uniformě ale ne-
zapomněla: „Částečně jsem si tuto cestu našla
vstupem do zálohy,“ podotýká.

Skloubit vojenskou kariéru s časově nároč-
ným zaměstnáním v jablonecké nemocnici ne-
ní snadné. Náročné dny v práci ji občas nedo-

volí zúčastnit se cvičení, zpravidla ale mezi
spolubojovníky nechybí. „Nechci nic zameškat.
Nejen kvůli mně, ale také kvůli jednotce, kde
má každý svoji pozici a důležitou roli,“ zdůraz-
ňuje Petra Kurfiřtová.

Sloužit v AZ může každý
Službu v záloze, v níž ji její rodina plně podpo-
ruje, vnímá jako zásadní pro tento stát. Říká, že

sama by se nemohla stát součástí něčeho,
v čem by neviděla smysl, a tak to učí i své děti.
Považuje ji za vhodnou pro všechny, kdo mají
rádi svoji zemi a jsou schopni a zejména ochot-
ni vystoupit z komfortu dnešní doby. „Jsou věci,
které musíte cítit, vnímat je a vnitřně s nimi
souhlasit. Aktivní záloha je přesně taková,“ do-
kazuje.

Petra Kurfiřtová je zařazena u pěší roty AZ
KVV Liberec, která je v tuto chvíli naplněna
z 65 procent. Noví záložníci jsou tu proto vítá-
ni. „Kdo má navíc rád pohyb, adrenalin, nové
věci a výzvy, to vše aktivní záloha dává, a i dí-
ky tomu mě naplňuje,“ přiznává.

Nemocnice po celé republice se nyní potýka-
jí s další vlnou koronaviru, i Petra Kurfiřtová na
jednom z covidových oddělení pracovala. Mrzí
ji, jak nákaza radikalizuje a rozděluje veřejnost
na dva nesmiřitelné tábory. „Vím, co ta potvora
dokáže,“ zdůrazňuje a prosí občany, aby odlo-
žili stranou rozdílné názory a pomohli sestrám,
lékařům a dobrovolníkům porazit a vyhrát boj
nad koronavirem.

(lr)
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Být ženou padesát plus je výhoda
Že se vám to nezdá? Pokud jste zvědaví,
proč je tomu tak, přijďte do Educy a zapojte
se do projektu e-Advantage. Už název pro-
jektu Advantage znamená výhoda. Tento
mezinárodní projekt věří, že ženy ve věku
50+ mají dostatek životních a pracovních
zkušeností, které mohou předávat dál for-
mou mentorování. Projekt nabízí možnost
naučit se mentorovat v oblasti, která vám je
blízká. Nebo se rozvinout v jiných oblastech,
ve kterých můžete být mentorovaná.

„V rámci projektu byl vytvořen kurz mentorin-
gu, který můžete absolvovat v Educe – vzdělá-
vacím centru už v lednu,“ říká projektová ma-
nažerka a ředitelka Eva Kořánová. Projekt je
primárně určen pro ženy 50+. Protože organi-
zátoři chtějí kurz zpřístupnit co největšímu po-
čtu žen, hlásit se mohou i zájemkyně ve věku
45+.

„Naučíme vás rozvíjet dovednosti, které mů-
žete použít pro zlepšení svého profesního ale
i osobního života. Nevyžadujeme žádné před-

chozí dovednosti ani kvalifikace,“ tvrdí projek-
tová manažerka. Kombinace osobních setkání
a e-learningu ženy naučí, co je nutné k efektiv-
nímu mentorování ostatních lidí a jak nejlépe
využít své nové dovednosti jako mentor.
„Naučíte se umění aktivně poslouchat, účinně
se ptát, zjemnit svá slova, tančit kolem myšlen-

ky ale i umění sebereflexe a další. Je toho
opravdu mnoho. Kromě toho rozšíříte svoje
pracovní i osobní kontakty a najdete nová přá-
telství,“ dodává Eva Kořánová.

Mentorování je více než jen moderní slovo,
které znamená podporu někoho jiného. Je to ve
skutečnosti neuvěřitelně bohatá a obohacující
zkušenost – obousměrný proces, který přináší
výhody jak mentorovi, tak mentorovanému, co
je v obchodním prostředí velmi zřídkavá zkuše-
nost. Je to také prodejní dovednost, která může
vést k placené práci nebo zlepšit vyhlídky na
lepší zaměstnání.

Pokud jste ženy a je vám 45 nebo víc, máte
možnost se přihlásit na kurzy mentorování už
21. 1. a 29. 1. 2022 nebo na některý z dalších
termínů. Víc informací o kurzu a o projektu na-
jdete na https://www.educa-jbc.cz/seminare-a-
dalsi-kurzy/mentoring. Můžete se obrátit pří-
mo na manažerku projektu Evu Kořánovou na
e-mailu info@educa-jbc.cz. Místa v kurzu jsou
limitována, tak neváhejte. 

(end, ek)

Vracím pomoc, kterou jsem kdysi dostala 
V organizaci Anděl Strážný pracuje Kamila
Podlahová, která se narodila v roce 1991
v jihočeských Prachaticích, ve 25 letech one-
mocněla akutní lymfoblastickou leukémií
a ze dne na den přišla o bezstarostné dospí-
vání. Během toho náročného životního ob-
dobí si uvědomila, jak důležité je zdraví
a pomoc potřebným. ,,Moc se mi u Anděla
Strážného líbí. Vždy jsem měla úctu ke stáří
a jeho moudrosti. Svého anděla strážného
jsem měla tenkrát, nyní mám dalšího,“ svě-
řuje se Kamila.

Hlavním posláním Anděla Strážného je umož-
nit lidem co nejdéle zůstat ve známém prostře-
dí jejich domova s pocitem, že pomoc v případě
nutnosti přijde téměř okamžitě. Anděl Strážný
poskytuje jistotu, bezpečí a pomoc v krizových
situacích seniorům, lidem se zdravotním posti-
žením či v krizové životní situaci doma i venku
ve chvílích, kdy jsou sami. Prostřednictvím mo-
bilního monitorovacího zařízení s SOS tlačít-
kem napojeného na dispečink pomáhá Anděl
klientům 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

V praxi je to tak: budoucí klient zavolá na bez-
platnou NONSTOP infolinku 800 603 030, kde
po základních informacích předají jeho kontakt
na sociální pracovnici v jeho bydlišti. Ta si do-
mluví termín návštěvy, kdy předá klientovi TIPEC
(mobilní monitorovací zařízení tísňové péče)
u něj doma, vše vysvětlí a službu individuálně
nastaví. Díky TIPEC je klient v nepřetržitém
kontaktu s odborníky, kteří mu v případě po-
třeby zprostředkují neodkladnou pomoc (např.
při pádu, náhlém zhoršení zdravotního stavu
apod.). Součástí andělovy služby je i kontrola
zdravotního stavu, připomínání léků či tzv.

Povídavá linka, která eliminuje pocity osamění
plánovanými a připravovanými hovory. TIPEC
klientům Anděl půjčuje zdarma, platí se pouze
měsíční paušál za služby 350–450 Kč, který
může pokrýt příspěvek na péči (s vyřízením
může pomoci Anděl Strážný). 

Organizace Anděl Strážný působí v celé ČR,
má 10 let zkušeností a první měsíc služby je
zdarma. Cílem je co nejvíce oddálit život v po-
bytových zařízeních, zachovat psychické zdraví
a lidskou důstojnost i ve vysokém věku. Tako-
vým příkladem je paní Hana, stoletá klientka
Anděla, která za 2. světové války přišla o část
rodiny v koncentračním táboře Terezín, přesto
je čiperná a plná života. TIPEC jí už několikrát
pomohl, paní Hana na něj nedá dopustit a služ-
bu si chválí: „Mám u sebe SOS tlačítko a s děv-
čaty na dispečinku jsem stále ve styku. Volají,
jak se mi vede. Popovídáme si na Povídavé lin-
ce nebo mi připomínají důležité věci. Je to vel-
ký vynález.“ Paní Hana má kolem sebe rodinu,
která jí pomáhá, ale díky Andělu Strážnému se
cítí bezpečně a i ve svém věku může bydlet sa-
ma. (jn)

Monitorovací zařízení TIPEC, foto archiv Anděl Strážný

Foto Eva Kořánová

Foto archiv Petry Kurfiřtové
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■ Ohlédnutí
Výlet s Klubem 
jabloneckých seniorů 
do Železného Brodu
Ve čtvrtek 18. listopadu se dvaceti-
členná skupina z Klubu jablonec-
kých seniorů (KJS) vydala na výlet
do Železného Brodu. 

Týden před začátkem adventu
navštívila Minimuzeum skleně-
ných betlémů, jedná se o jediné
a tedy jedinečné muzeum skleně-
ných betlémů na světě. Majitelkou
je Alena Kortanová, velká patriot-
ka a kronikářka Železného Brodu.
Nejen v čase vánočním je v muzeu
vystaveno přibližně 80 exponátů
různých betlémů, historických i mo-
derních. Minimuzeum leží na tra-
se Poznávacího okruhu Trávníky,
což je značená procházka maleb-
nou historickou čtvrtí Železného
Brodu. 

Trávníky jsou památkovou re-
zervací lidové architektury. Nachá-
zí se zde i nejkrásnější dřevěná
roubená stavba, takzvané Běliště
z roku 1807. Spokojenost a dobrá
nálada turistů byla umocněna
příznivým počasím. 

Další zastávkou byla prodejna
společnosti, která vyrábí sklo k de-
koračním účelům, sklo stolní, oz-
dobné, ale i laboratorní. Skupinu
přivítal jednatel Ivan Kalousek,
který představil historii firmy.
Zájemce provedl nejen po prodej-
ně v přízemí, ale i dalšími prosto-
ry, které slouží jako stálá expozice
skla vztahujícího se k Železnému
Brodu. Přístupná byla i galerie
v podkrovních prostorách. 

Klub jabloneckých seniorů při-
pravoval vedle výletů také Kafíčko-
vou společnost s trénováním pamě-
ti. V malém sále spolkového domu
tak vznikl prostor na setkání u ká-
vy, kde jistým bonusem byly kvízy
a hříčky na trénování paměti. 

Za KJS přeje všem seniorům
z Jablonecka příjemný vstup do
roku 2022 a na setkání se těší ve-
doucí klubu Jarmila Vlasáková.

(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 době vydání tohoto čísla Jablo-
neckého měsíčníku nebylo jasné,
jaká budou nastavená pravidla pro
seniorské skupiny a jejich zájmové
a klubové aktivity. Aktuální infor-
mace jsou k dispozici na webových
stránkách centrumjablonec.cz, na
vývěskách, u vedoucích jednotli-
vých klubů a zájmových skupin
a také v kanceláři volnočasových
aktivit CSS na telefonním čísle 728
616 492. 

Představuje se KS Boženka 
Klub seniorů (KS) Boženka je jed-
ním ze čtyř klubů, které v Jablonci
nad Nisou fungují pod hlavičkou
Centra sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o., (CSS). 

Další kluby se nacházejí v ulici
Palackého, Novoveská a v Koko-
níně v ulici Slunná. KS Boženka je
součástí Domů pro seniory na ad-
rese Boženy Němcové 54, jedná se
o trochu skrytý nízkopodlažní pa-
nelákový dům v sousedství ulic B.
Němcové a I. Olbrachta. 

Všechny kluby, tedy i KS Božen-
ka, jsou otevřené a volně přístupné
všem, kteří o to projeví zájem. Za
běžných okolností, kdy nejsou na-
stavená protiepidemická pravidla,
jsou klubová setkávání většinou
plánovaná na úterý odpoledne od
13.30 hodin. Senioři mohou klub

využívat i více soukromě, typic-
kým příkladem jsou například
rodinné oslavy nebo setkání se
spolužáky. Takové plány je však
potřeba včas konzultovat a dohod-
nout se na podmínkách. Vedoucí
klubu je Lída Hovorková, která je
i místopředsedkyní Rady starších. 

KS Boženka je typický svou přá-
telskou až rodinnou atmosférou.
V létě je nejvíce oblíbené posezení
na zahradě, opékání a grilování.
Vedle samotných prostor klubu je
k dispozici i malá tělocvična. 

Z dalšího programu je možné
jmenovat povídání a promítání
o zajímavých místech, společen-
ském dění a podobně. Klub také
pravidelně navštěvují zástupci
města, například v rámci adventu,
nového roku i MDŽ. 

(lh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Lednové seniorské aktivity
a klubová setkávání budou
možná jen s ohledem 
na aktuální epidemiologickou
situaci a vládní nařízení. 

Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu 
tel. 728 616 492

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951

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

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083

Výlet KJS do Železného Brodu, foto CSS

Objekt B. Němcové 54, kde sídlí KS Boženka, foto CSS

KS Boženka, letní setkání, 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. ledna 1922, 1, strana 1, R
Praha. Dr. Beneš chystá cestu na Slovensko –
3. 1. má být v Bratislavě a je připraven přijmout
zástupce politických stran a veřejné činitele.
Připravuje projev pro veřejnost, kde se vyjádří
k německé a maďarské otázce.

Praha. Snížení platů učitelů. Kolínská měst-
ská rada protestuje a navrhuje revizi zákona.
Učitelé z Mladé Boleslavi chtějí vystoupit ze
všech politických stran a ze Sokola. Výbor So-
kola dal učitelům možnost stáhnout vystoupení
zpět – ale jen pokud to učiní do 7. 1. Pak budou
ze Sokola vyloučeni.

2. ledna 1922, 2, strana 5, V
Silvestrovské oslavy proběhly klidně, bez ob-
vyklých oslav na ulicích, protože těsně před
půlnocí vypukla prudká vánice, která trvala ně-
kolik hodin a pobyt venku znemožnila. Hostince,
kavárny a vinárny však byly plné, po obvyklých
půlnočních gratulacích se tančilo mnohdy až
do rána.

Černá kronika. Krádež. Ze zamčeného bytu ve
Vilové ulici 11 se ztratil černý oblek a budík.
Celková cena 700 K.

3. ledna 1922, 3, strana 4, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes večer
se hraje veselohra Prezident Stapper, ve středu
opereta Láska na sněhu, ve čtvrtek je premiéra
operety Aladara Renyi Zuzi. V pátek odpoledne
ve tři hodiny se hraje za snížené ceny pro děti
Šípková Růženka. Na večerní představení si ob-
jednaly úřednické odbory pro své členy operu
Bohéma od Pucciniho. Divadelní ples se koná
v pátek 6. 1. ve všech sálech jablonecké tělocvič-
ny. Vstupné 30 K. Prosíme o dárky do tomboly.

12. ledna 1922, 12, strana 4, 5, 7, 9, V
Jablonec. Činnost policejní stanice v roce 1921.
Policejní rada Karl Heinecke a jeho tým řešili
a vyšetřili nesmírně velký počet případů. Po-
licejní sbor se skládá ze dvou detektivů – re-
videntů Wenzela Slada a Johanna Behringra,
inspektora Alberta Nitscheho, deseti strážníků
a devíti čekatelů. V Jablonci se vloni staly dvě
vraždy, jeden pokus o vraždu, dvě loupeže, je-
den sexuální zločin, 9× urážka na cti, 244 krá-
deží, 54 podvodů, 27 zpronevěr, 4× veřejné ná-
silí, 7× vyhrožování, 13× poškození cizí věci,
podáno 15 falešných hlášení, vydán jeden zaty-
kač, čtyři urážky policistů, čtyři případy prosti-
tuce, 12× hazardní hry, 20× potulka, 42 případů

žebrání, 67× předvedení bezdomovců, 80× ruše-
ní nočního klidu, 76 výtržností, 3 případy kon-
kubinátu, 283× nezaplacení poplatků za psy,
10 sebevražd, 12 případů žhářství, 5× lichva,
vykonáno 35 domovních prohlídek, provedeno
91 dezinfekcí, řešeno 1 250 případů ztrát a ná-
lezů a provedeno 438 pátrání. 

Mšeno. Na Nový rok uspořádal místní spolek
Humor svůj 15. maškarní ples o ceny. Výherci
dámy: 1. cena – paní Anna Seidel z Rádla v mas-
ce Z německých kolonií, 2. cena – slečna Hilda
Weikert z Loučné v masce Dívka z divokého zá-
padu, 3. cena slečna Hermína Rückert jako List
paní a dívek. 4. cenu vyhrála Muchomůrka –
slečna Anna Klinger z Vrkoslavic. Pánové se
představili ve vítězných maskách jako Tulák
Petr, Německá píseň, Klaun a Kouzlo lesa. Sviž-
ně vyhrávala kapela pana Pilze.

Inzerát. Domácí práci – drhání – vydávám jen
zkušeným ženám. Rudolf Tippelt, Podhorská 20a,
vchod ze dvora.

Inzerát. Hledám služku, hodnou a poctivou,
okamžitě. Lisette Wünsch, Rýnovická 33.

Inzerát. Cigaretové špičky z jantarového skla
– přijímám okamžitě objednávky a dodávám co
nejrychleji. Značka Bezvadné zboží.

14. ledna 1922, 14, strana 1, 5, R, V
Praha. Umělé navyšování kurzu koruny? Praž-
ský večerník varuje před nákupem čsl. korun
na cizích burzách! Může to mít katastrofální
následky. Poškodí to export čsl. zboží, průmys-
lu hrozí velké ztráty a dělníkům nezaměstna-
nost.

Soudní humor. Soudce: Vy jste tedy rozmlátila
židli o záda svého manžela? Obžalovaná: Ano,
pane, ale stalo se to nešťastnou náhodou. – Soud-
ce: Vy jste tedy nechtěla svého muže zranit?
Obžalovaná: To ano, ale nechtěla jsem rozbít tu
židli.

19. ledna 1922, 19, strana 4, V
Jablonec. Prodej hovězího masa přímo na jat-
kách. V pátek 20. 1. od osmi hodin se bude pro-
dávat hovězí za cenu osm korun za 1 kg. Balicí
papír na maso si přineste sebou!

23. ledna 1922, 23, strana 1, V
Ze světa. Řím. Včera zemřel papež Benedikt IV.
Byl zvolen 15. 9. 1914, kdy probíhaly první vel-
ké bitvy světové války. Během svého pontifiká-
tu se snažil zmírnit lidské utrpení a bojoval za
smíření národů.

25. ledna 1922, 25, strana 1, 3, 4, 5, V
Praha. Národní politika píše, že se chystá změ-
na na postu premiéra. Dr. Beneš prý bude prová-
zet TGM do Ženevy jen jako ministr zahraničí.

Stávka ve sklářských hutích jabloneckého
okresu. Dělníci žádají zvýšení platů ve všech
kategoriích o 12 až 15 %. Ve sklárnách Josefa
Riedela v Polubném dělníci nestávkují, ale žá-
dají stejné zvýšení mezd.

Statistika úmrtnosti v ČSR uvádí, že v 1. polo-
letí roku 1921 umírali lidé nejvíce na TBC – ze
100 000 lidí 3 333 osob. Příčinou je zajisté po-
slední válka. Na 2. místě figurují nemoci srdce
a nervového systému, na 3. místě rakovina.

Lučany. Zbloudilý chlapec přežil mrazivou
noc venku. 6letý žák Erwin Krause z Lučan –
Grundu (nyní Záhoří) zabloudil cestou ze školy
a spadl do nepoužívané prázdné studny, hlubo-
ké asi 1 metr. Byl nalezen až druhý den dopo-
ledne okolo 1/2 12 h nešťastnou matkou a další-
mi hledajícími osobami. Je to zázrak, že přežil
mráz –14 až –16 °C, aniž utrpěl velké omrzliny.
Byl odnesen domů a ošetřen lučanským léka-
řem Dr. Böhmem. Matka je válečnou vdovou
a pečuje ještě o dalšího chlapce. Nemá ani pe-
níze na zakoupení potřebných léků. Najdou se
šlechetní dobrodinci a pomohou paní Anselmě
Krause penězi nebo dary?

30. ledna 1922, 30, strana 1, R
Inzerát. Stůj! Kam jdeš? Do restaurace v měst-
ských lázních. V pondělí 30. 1. se tam koná vel-
ký čínský domácí bál! Srdečně zve hostinský
s chotí a kapelou.

R – ranní vydání, V – večerní vydání 
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 90 let od
narození cestovatele, horolezce, dobrodru-
ha, publicisty a fotografa Gustava Ginzela
(1932–2008). Jeho jméno je především spoje-
no s Jizerskými horami, a proto se i městská
knihovna rozhodla téma vědomostní soutě-
že roku 2022 Znáte – víte – tušíte věnovat té-
to osobnosti. V každém čísle Jabloneckého
měsíčníku bude zveřejněna jedna soutěžní
otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednic-
tvím webových stránek knihovny v sekci soutě-
ží, tentokrát do 15. ledna. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do soutěží
knihovny byly pořízeny z finančního příspěvku
kanceláře primátora statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. 

Více informací získáte na webové stránce:
https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihov-
na-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z prosincového kvízu. Pa-
mětní deska architekta Josefa Zasche, která je
umístěna na jižní straně kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova, byla odhalena v roce 1999. Vý-
herkyní prosincového kvízu je čtenářka Petra Du-
cháčková.

Otázka na leden
Gustav Ginzel obýval na osadě Jizerka typicky
horskou chalupu, která byla známá i za hrani-
cemi naší země. Jaký netypický název tento
dům měl:

a) Hliněný dům

b) Hnojový dům

c) Uhelný dům

■ Znáte – víte – tušíte aneb Vzpomínka na nezapomenutelného Gustava Ginzela

Papež Benedikt IV.

Chalupa Gustava Ginzela
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■ Jablonecké maličkosti LXV.

Marnost nad marnost: jména plynou řekou
dějin a většina z nich je jejím dravým prou-
dem neúprosně spláchnuta. Jen některá se
na chvíli zachytí u břehu, a poté je zase ne-
milosrdný proud strhne a žene vstříc moři
zapomnění. Jen některá mají to štěstí, že jsou
vytesána do pevného kamene, kde mohou
pod vrstvou mechů a lišejníků vyčkat na své
znovuobjevení. Jako třeba jméno Antona
Horna v Kokoníně.

Kokonínský lesopark. Dnes zarostlé a jaksi ta-
jemně pusté místo na dosah civilizace. Kdysi to
však byl pantheon samostatné kokonínské obce.
Jako kdyby se právě tady mělo shromáždit všech-
no, na co chtěli být Kokonínští hrdí. Na co se ne-
mělo zapomenout. Vznikl zde proto památník
první světové války, studánka s letopočtem, zasa-
zen byl památný dub. Parkovou vzneše-
nost místu dodávaly prameny, lavičky
a cizokrajné stromy. Z původní elegance
věru mnoho nezbylo, většinu zničili lidé;
příroda poté přeměnila park na lesopark,
místy už přecházející v opravdový les.

V zadní části lesoparku se dodnes na-
chází také pomník Antona Horna; je vy-
tesaný do přírodního žulového balvanu
pěkného tvaru. A je velmi prostý: v ob-
délníkovém výklenku se ztrácí nápis:
Zur dankbaren Erinnerung / an / AN-
TON HORN / gewidmet / 1909 čili: Ku
vděčné připomínce Antona Horna věno-
váno 1909. Nebýt tohoto kamene, pout-
ník kokonínským lesoparkem by asi ne-
měl pádný důvod pátrat po tom, kdo
vlastně onen Anton Horn byl. Jen ten za-
pomenutý kámen tak trochu zbrzdil
onen neúprosný tok, který z paměti sma-
zává jména pánů i kmánů.

Hornové patřili k tradičním kokonín-
ským rodům. Ve zdejším adresáři z roku

1900 je najdeme například v domech č. 227,
131, 144, 227. Rodina pasíře Antona Horna pak
bydlela v domě č. 242, v kopci nad dnešní ko-
konínskou školou. Pasířství bylo ve druhé polo-
vině 19. století výnosným řemeslem, a to nejen
v Kokoníně. Vyráběly se zde náušnice, prstýn-
ky, ozdoby k malovaným porcelánovým dým-
kám, jehlice, brože či medailonky. Pasířské
zboží putovalo z Jablonecka do Prahy a ještě
dále. Kokonínští pasíři, a bylo jich v této malé
obci na konci 19. století více než sto, si dokon-
ce v roce 1884 založili vlastní zájmové sdruže-
ní, jemuž předsedali ti nejschopnější z nich.
A jedním z nich byl právě Anton Horn. 

Anton Horn se narodil 4. února 1856 pasíři
Antonu a Amalii rozené Fischer v domě č. 109
v Kokoníně. Později zde žil a podnikal ve vlast-
ním domě č. 242. Víme i jak vypadal, v jablo-

neckém archivu se dokonce dochovala jeho po-
dobenka z roku 1908 – na ozdobném křesle na
ní sedí vznešený a slavnostně oblečený, ale už
zjevně nemocný, pohublý muž s pichlavýma
očima a dnes opět tak moderním „hipster-
ským“ plnovousem. Horn byl významný nejen
pro své řemeslo a činnost ve sdružení pasířů,
ale znám byl také jako velmi činorodý účastník
kokonínského veřejného života. Byl zde téměř
dvacet let prvním obecním radním a také míst-
ním školním inspektorem i členem výboru živ-
nostenské školy pro další vzdělávání. Když byl
v pátek 7. srpna 1908 v půl páté odpoledne po-
hřbíván po svém předčasném odchodu ze svě-
ta, nechaly všechny zmiňované instituce v jab-
loneckých novinách zveřejnit jakýsi nekrolog,
v němž mj. stálo: „Vždy rád a s nezištnou obě-
tavostí plnil povinnosti vyplývající mu z veřej-

ných funkcí a aktivně pomáhal prosazo-
vat všechny pokrokové počiny v obci…
Anton Horn si bohatě vysloužil vděk celé
obce, byl to ušlechtilý charakter, jeho pa-
mátka zůstane trvalá a čestná.“

Zdá se, že Kokonínští onu trvalou
a čestnou památku chtěli opravdu zajis-
tit a Hornovo jméno natrvalo spojili
s žulovým kamenem, který ležel v jedné
části zdejšího nového lesoparku. Hor-
nův památník tak byl odhalen již rok po
smrti tohoto uznávaného obecního před-
staveného. Později ovšem, jako všechny
pomníky s německými nápisy, upadl
nejdříve v nezájem a poté v zapomnění.
Řeka dějin zkrátka plula jinými koryty
a ke kameni se stavěla jaksi lhostejně.
A snad proto si můžeme jméno Antona
Horna dnes připomenout. Na rozdíl od
mnoha jiných významných osobností,
které nakonec skončily v moři zapo-
mnění.

Marek Řeháček

Památník Antona Horna

Kresba Petr Ferdyš Polda

Jubilejní tiskovina připomene architekty
Tečkou za loňským výročím jabloneckých
architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemm-
richa se stalo vydání jubilejní tiskoviny, kte-
rá bude tuto událost trvale připomínat.
Přináší řadu příspěvků na jedno společné té-
ma, a to formou článků, rozhovorů i obra-
zových reportáží. 

Vydavatel, Městská galerie MY, tak tímto kro-
kem vychází alespoň zčásti vstříc návštěvní-
kům vloni uspořádané výstavy, kteří si přáli
vydání katalogu, nebo podobné tiskoviny věno-
vané životu a dílu dvou významných jablonec-
kých rodáků.

Jubilejní tiskovina je sestavena a napsána
tak, aby byla přístupná širší veřejnosti. Přesto
mezi autory tematických příspěvků najdeme
mnohé renomované odborníky. Úvodní článek
věnovaný Josefu Zaschemu napsal historik ar-
chitektury Zdeněk Lukeš. Z pera historika
umění Jana Mohra je pojednání o spolupráci
architekta Zascheho a sochaře Franze Metz-
nera. Památkář Jaroslav Zeman se věnuje
Zascheho Dresslerově vile, která v Jablonci zů-
stává poněkud neprávem ve stínu dvou archi-
tektových monumentálních kostelních staveb.
O výjimečnosti jizerskohorských rozhleden
Roberta Hemmricha píše vlastivědný publicista
Marek Řeháček. Jednu epizodu ze Zascheho
strastiplné cesty za vysněným kostelem pro
rodné město přibližují Jan Strnad a Borek Tichý.

Další z příspěvků se zaobírá umělecky založe-
nými nositeli příjmení Zasche, kteří se narodili
v Jablonci. 

Formou textových a obrazových reportáží
jsou zaznamenány některé loni proběhlé vý-
roční kulturní akce – odhalení pamětní desky
Roberta Hemmricha na budově Základní umě-
lecké školy v Podhorské ulici, výstava Architek-
tura pro horské město v Městské galerii MY
i slavnostní večer s koncertem ve starokatolic-
kém kostele.

Důležitou část obsahu tvoří rozhovory. Ty
editor jubilejní tiskoviny Jan Strnad připravil se
zajímavými osobnostmi, které se svou činností
nějak dotýkají staveb zmíněných jabloneckých
architektů. Starokatolický farář Karel Koláček
se svěřuje s radostmi a strastmi péče o kostel
Povýšení svatého Kříže. Irena Kreiselová, před-
sedkyně nadačního fondu, přibližuje záchranu
varhan v Zascheho kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Anna Strnadová rekapituluje snahy
o záchranu jabloneckých městských lázní.
Rozhovor s režisérem Radovanem Lipusem,
spoluautorem pořadu Šumný Jablonec, se vě-
nuje významu popularizace péče o památky
moderní architektury.

Jubilejní tiskovina vyšla v omezeném nákla-
du a je k dostání v Městské galerii MY, která
sídlí v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
v Kostelní ulici.

MGMY
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Výstavba terminálu
Vůbec bych se nedivil, kdyby z té „jablonecké“
úspornosti měl někdo žaludeční vředy Rád
jsem si přečetl zprávy od našich zastupitelů
Jakuba Chuchlíka a náměstka Roubíčka. To je
jako když se sejde maximalista s minimalistou
a teď se snaží o jakési porozumění, až jim
v podstatě rozumět není.

Měli bychom se shodnout na tom, že všem jde
o to, aby Jablonec bylo dobré místo k životu, ale
každý si to představuje trochu jinak, což je v cel-
ku v pořádku, ale nevím, zda se schválně nevy-
tváří nějaké protichůdné „řešení“ k navržené-
mu, a zkusili se na to podívat trochu z nadhledu.

To, co bylo oznámeno na posledním (listopa-
dovém) zastupitelstvu, je tak nějak léčba šo-
kem. Tady se tvrdí, že město nemá prostředky
na tak „opulentní“ projekt, jako je nový termi-
nál a lávka. Mně není úplně jasné, jak se v tom
může orientovat běžný občan města.

Město v podobě škrtů chce „úsporný“ projekt
terminálu veřejné dopravy, chce posunout vý-
stavbu podzemního parkování, které bylo
v projektu v pozdější dobu. Tedy otázka je, jak
by ta pozdější výstavba parkoviště P+R měla
v budoucnu pokračovat, když by na projekt by-
ly použity dotační peníze, musel by se stav dr-
žet minimálně pět let.

Vůbec si neumím představit způsob šetření
tím, že se projekt rozšíří o další stavby, které na
plánu jsou označeny jako E 4.3.2. Kde na to
město vezme peníze a kdo to bude provozovat?
V projektu je parkovací dům na 230 parkova-
cích míst, popravdě takhle nějak začínal i pro-
jekt terminálu, kde se slibovalo 200 parkova-
cích míst, pak to bylo sto parkovacích míst a teď
se podzemní parkování vynechává úplně.

Já nevím, ale připadá mně to, že město si z li-
dí dělá blázny, a pak tedy rozumím, proč Anen-
ské náměstí potřebuje 16 parkovacích míst,
které ve své podstatě a v úhrnu nic neřeší, zvláš-
tě, když na Anenském náměstí jsou i domy
s byty.

Pokud se dobře domnívám, tak v moderních
městech se parkovací stání ve veřejném prosto-
ru centralizují do staveb a vzniklý veřejný pro-
stor se humanizuje (zejména v centrech měst,
kde doprava jen protéká).

V tomto smyslu má město Jablonec velké re-
zervy, vždy to začíná velkýma očima a pak se
zjistilo, že to bude docela minimalistické. Tedy
jaký smysl vůbec má v Jablonci cokoliv pláno-
vat, když se to pak „dodatečně“ rozseká, až z to-
ho v podstatě nic nezbyde. 

Jestliže máme něco ve strategických plánech,
tak je nutné to realizovat, i kdyby se město mě-
lo zadlužit. 15 % ročního příjmu zadlužení

města pro strategické projekty výstavby je
únosné a je škoda, že se nevyužívá. Nevím, zda
to všem došlo, že to, co rozsekáváme v těch
„projektech“, je budoucnost, funkčnost tohoto
města jako přívětivého a živoucího místa.

Alexandr Turčinský

Odpověď:
Cílem navržené optimalizace aktuálního pro-
jektu TVOD je zlevnění celého projektu Ter-
minálu VOD a rozložení jeho realizace do více
etap se zohledněním finančních a kapacitních
možností města. 

Princip úspory ve zmiňovaném záměru reali-
zace nadzemního parkovacího domu místo pů-
vodně plánovaného podzemního parkovacího
systému pod objektem dopravního terminálu
spočívá v rozdílných nákladech, kdy výstavba
jednoho parkovacího místa v nadzemním ob-
jektu znamená podstatně nižší náklady než
umístění parkovacího systému pod zem. 

Původní myšlenka propojení všech druhů do-
pravy v jednom místě je i po rozhodnutí o rea-
lizaci úsporné varianty nadále zachována spo-
jením vlakové zastávky, parkovacího domu
a přemostění ulice 5. května směrem k Termi-
nálu VOD. Martin Jančík, 

vedoucí odboru územního 
a hospodářského rozvoje

■ Došlo do redakce

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou chce být hrdým propagátorem význam-
né události roku 2022. Tou je Mezinárodní
rok skla (International Year of Glass), a tak
nachystalo pro své návštěvníky spoustu akcí
i novinek. 

Hned v lednu máte možnost navštívit výstavy,
které jsou svou tematikou určitě spojeny s uve-
deným výročím – Duše skla vypovídající o sou-
časném českém sklářském umění a Hledání
rovnováhy mapující design československého
lisovaného skla v období socialismu.

„Zveme ale návštěvníky i na naše stálé expo-
zice Nekonečný příběh bižuterie a do Čarovné
zahrady – českého skla sedmi století,“ předsta-
vuje nabídku bývalého exportního domu a sou-
časného sídla muzea jeho ředitelka Milada
Valečková. Mimořádnou architekturu svou ori-
ginalitou zdůraznila unikátní skleněná přístav-
ba, kde by se v letošním roce měla konečně
otevřít také stálá expozice vánočních ozdob. 

V rámci oslav Mezinárodního roku skla mu-
zeum připravuje několik výstav s mezinárod-
ním přesahem. Rok českého skla ve Francii na-
váže v lednu na aktuální výstavu Vánoční po-
klad prezentací současné české bižuterie
a šperku, v létě zde budou poznávat Duši skla
v podobě děl sklářských umělců, kteří si je do-
káží i sami vyrobit. 

„Pro české předsednictví EU vytvářejí naši
skláři originální set nápojového skla symboli-
zujícího jednotlivé země EU,“ přibližuje kurá-
tor Petr Nový zajímavý projekt s pracovním ná-
zvem Kulatý stůl. Výpravná bilanční výstava
o českém sklářství v posledních 30 letech pak
proběhne ve spolupráci s Asociací sklářského
a keramického průmyslu od dubna do října
v Národním technickém muzeu pod názvem
HOT.HOT.HOT. 

Nové zajímavé výstavy a podle možností také
jednorázové akce a cykly ale budou probíhat
i přímo v Jablonci. „Pokračovat budou napří-
klad oblíbené letní Sklářské pátky, prázdninový
ateliér, Víkend Křišťálového údolí nebo letos
zcela mimořádná Muzejní noc, jejíž termín a ob-
sah ponecháme zatím zahalený tajemstvím,“
uvedla produkční muzea Marie Víšková.

V muzeu je otevřeno každý den kromě pon-
dělí od 10 do 17 hodin, pro studenty oborových
škol je vstup navíc zcela zdarma. Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou – jediné na
světě! (mv)

Muzeum slaví Mezinárodní rok skla 2022

Sedmikrásky – autorka Pavlína Čambalová, foto MSB Podzemní voda – autor Milan Krajíček, foto Aleš Kosina

Parkování v ulici Na Úbočí
Chci zareagovat na článek uvedený na 25. stra-
ně listopadového čísla Jabloneckého měsíčníku
– Parkování v ulici Na Úbočí, ohledně parková-
ní na sídlišti Janovská. Když si město nechalo
vypracovat projektovou dokumentaci, nevím,
zda se byl někdo z kompetentních osobně podí-
vat před započetím prací na místo „rekonstruk-
ce“ parkovací plochy před objektem garáží –
parcela č. 988/3. Nestálo za to oslovit majitele
sousedního pozemku a provést rekonstrukci
v celé délce podél objektu? Myslím, že by spo-
lumajitelé nebyli proti, kdyby se pás trávníku
převedl bezúplatně v katastru na majitele po-
zemku č. 988/93 a úprava parkovací plochy se
provedla v celé délce. V současné době si zde

připadám, že provádíme úpravy jako v Kocour-
kově nebo duo Pat a Mat. Josef Pustai

Odpověď:
Správa komunikací zde neprováděla žádnou
rekonstrukci, protože to nemá v náplni práce.
Na základě podnětu městské policie zde pouze
došlo k legalizaci vodorovného dopravního
značení podle návrhu autorizovaného doprav-
ního inženýra, schváleného všemi dotčenými
orgány státní správy. Projekt takového investič-
ního charakteru by musel zajistit odbor rozvo-
je, a to nebylo záměrem. Výkup pozemku ppč.
988/3, kde je jmenovitě 40 vlastníků, se nejeví
jako úplně ideální a jednoduché řešení.

Martin Černý, 
vedoucí oddělení správy komunikací Foto Josef Pustai
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Již v lednu 2021 jsem upozorňoval na nebezpe-
čí pro občany v podobě nedostatků plynoucích
z vysoutěžené zakázky na svoz a zpracování
komunálního odpadu v našem městě. Přímou
odpovědností náměstka Milana Kouřila (ANO)
dojde k naprosto bezprecedentnímu nárůstu
nákladů na svoz komunálního odpadu v Jab-
lonci nad Nisou, dle predikce magistrátu pre-
zentované zastupitelům města v květnu 2021
o téměř 11 mil. Kč. Za služby ve stejném rozsa-
hu, a bohužel i kvalitě, zaplatí občané z veřej-
ných peněz společnosti Severočeské komunální
služby mnohem více. Ve stejné prezentaci pan
náměstek počítá s nárůstem příjmů od občanů
v řádech desítek milionů ročně. 

V červnu tohoto roku předložil náměstek Kou-
řil ke schválení v zastupitelstvu novou vyhláš-
ku o odpadech, kde bylo konečně zřetelné, kde
chce onoho předpokládaného nárůstu příjmů
do systému odpadového hospodářství docílit.
Pan náměstek se rozhodl díru v rozpočtu, za
kterou nese odpovědnost, zalepit penězi poctivých
občanů Jablonce. Nejenom že nová vyhláška
vůbec neřeší zásadní problémy odpadového
hospodářství v našem městě, jako je například
velké množství neplatičů, přeplněná kontejne-
rová stání a černé skládky, nedostatečnou mo-
tivaci k třídění apod. Naopak většinu z nich ješ-
tě prohlubuje. A co je výsledkem? Město naří-
dilo minimální objem nádoby odpovídající 60

litrům na osobu v domácnosti, což je o mnoho
více, než poctivě platící a třídící domácnost po-
třebuje. Třídili jste poctivě? Chovali jste se ohle-
duplně k životnímu prostředí a k prostředí
v našem městě? Zaplaťte více, protože černí pa-
sažéři nám městskou kasu nenaplní.

Přestože chce magistrát dosáhnout v roce 2025
toho, aby 60 % vyvezeného komunálního odpa-
du tvořila vytříděná složka, tak jeho systém
trestá právě tu skupinu obyvatel, která by mo-
hla mít na dosažení tohoto cíle největší podíl.
Považuji to v kontextu současné obrovské infla-
ce a nárůstu nákladů na domácnost každého
z nás za zvrácené. Štěpán Matek, 

zastupitel za Společně pro Jablonec

Odpady podle náměstka Kouřila: Jste poctiví? Plaťte více!

Hostem a přednášejícím na listopadové
přednášce pořádané spolkem Kokonín v míst-
ní sokolovně byl pražský cestovatel, novinář
a spisovatel Jan Rychetský. 

Jedná se mimo jiné o autora dvou zajímavých
cestopisných knih, Australský rok jako klokaní
skok a Špionem Běločechů v Rusku s podtitu-
lem Po stopách našich legionářů od Zborova do
Vladivostoku. A právě druhá kniha byla námě-
tem více než dvouhodinové přednášky, ve které
se mísila historie se současností a která poslu-
chače zavedla na mnohá místa na území dneš-
ní Ukrajiny a Ruska. Autor během rekonstruk-
ce anabáze našich legionářů prožil tři nevšední
měsíce plné zážitků. Cestu mohl podniknout
jen díky sponzorským darům a během ní se do-
stal i na policejní stanici a byl v podezření ze
špionáže.

Pro posluchače byly k dispozice i četné suve-
nýry a prospekty z jeho putování – např. tričko

s legionářským logem, obří hřeb z železniční
trati a jízdenky z cest, které projel vlakem, au-
tobusem i stopem. Část cesty Jan Rychetský
zvládl absolvovat k údivu místních obyvatel ta-
ké pěšky. Navštívil rodný domek Vladimíra Il-
jiče Lenina, Haškovo muzeum i rodiště světově
proslulého herce Yula Brynera (původním jmé-
nem Julij Borisovič Briněr), kterým je město
Vladivostok.

Zaznamenával také různé pohledy na naše
předky, kteří jsou některými vnímáni jako ma-
lá vrahounská soldateska a Beločeši, kdežto
druzí o nich mluví jako o udatných hrdinech.
Žije i letitá pomluva, že legionáři zradili admi-
rála Kolčaka a ukradli ruský zlatý poklad.

Závěrem lze ve shodě s přednášejícím kon-
statovat, že to byla nejlepší armáda, jakou jsme
v moderních dějinách měli. Pojem českoslo-
venské legie v Rusku vstoupil do dějin

I přes nelehkou epidemickou situaci se v roce
2021 podařilo našemu spolku uskutečnit dvě ve-
řejné besedy. Spolek z tohoto důvodu investoval
finanční prostředky do pořízení kvalitního pro-
jektoru a ozvučení, které jsme pro tento účel za-
koupili. Bohužel také musíme konstatovat, že tato
akce byla poslední, které se zúčastnil náš kama-
rád a podporovatel Jaroslav Louda z Jablonce
nad Nisou, který 27. listopadu zemřel náhle na
infarkt ve věku 67 let. Čest jeho památce!

Jan Kopal, předseda spolku Kokonín

V Kokoníně besedovali s Janem Rychetským

Doporučil bych panu Matkovi, aby si nejprve
pečlivě prostudoval legislativu, finanční analý-
zy, statistiky a obě obecně závazné vyhlášky,
které jsme letos schválili. Ano, pane Matku, ty
vyhlášky byly skutečně dvě, o odpadech a o po-
platku. Nikoli jedna, na kterou se odvoláváte.
Závidím vám sebevědomí, s jakým bez elemen-
tární znalosti problematiky okopáváte kotníky
lidem na magistrátu, kteří, na rozdíl od vás, od-
padovému hospodářství nejen rozumí, ale
dlouhé měsíce se snažili najít spravedlivý a ži-
votaschopný systém. Takový, co musí být v sou-
ladu s novou legislativou, kterou jsem si nevy-
myslel ani já, ani vy. Systém, jenž už nebude
stát na populistickém dotování služby, kterou
by si každý měl hradit podle míry, jak ji využí-
vá. V době, kdy jste za přípravu takového systé-
mu měl odpovědnost vy, nepřišel jste ani s ná-
znakem řešení.

Za nárůstem cen za odpady jsou změny legis-
lativy a konec s dlouhodobým dotováním z měst-

ské kasy. V okolních městech se nezvyšovaly ce-
ny jen proto, že už zvýšené byly. Jablonec s část-
kou 576 korun na osobu a rok patří stále k těm
levnějším. V Liberci platí 720 Kč, v Turnově 660 Kč
a v Semilech dokonce 800 Kč za osobu a rok. 

Cílem výběrového řízení na svozovou společ-
nost nebylo jen zajistit službu, ale nebýt dál
v rozporu se zákonem. Léta tu platila smlouva
z 90. let, místo abychom dle zákona o veřejných
zakázkách vysoutěžili novou. S tím jste také ne-
udělal nic. Do výběrového řízení se pak přihlá-
sila pouze SKS – trh je v našem regionu prostě
takový – a její nabídku hodnotila komise slože-
ná ze zastupitelů napříč politickým spektrem.
Akceptovali jsme vyšší náklady, protože jsme si
ve smlouvě vymínili řadu změn k lepšímu: na-
př. čipování nádob, jejich pravidelné mytí, mož-
nost nahlížet do informačního systému společ-
nosti, ovlivnit harmonogram svozu apod. 

Je zřejmé, jak nepozorně čtete materiály pro-
jednávané v zastupitelstvu. Proto asi, když

o nich máte hlasovat, zdržíte se. Např. problém
neplatičů řeší povinnost mít nádobu na odpad
u každé nemovitosti, přeplněné kontejnery řeší
povinnost objednat si dostatečně velkou nádo-
bu. Vyhláška o poplatku má zase motivovat ty,
kteří dosud třídění zanedbávali apod. 

A proč jsme zvolili minimum 60 l na osobu
a měsíc? Poplatníka to nutí neobcházet poplat-
kovou povinnost tím, že bude odpad spalovat
nebo odhazovat na černé skládky. Jsme vděční
za každého, kdo třídí, ale průměrná kapacita
popelnice na obyvatele je nyní 123 litrů měsíč-
ně, z čehož je patrné, že těch, co třídí, je stále
menšina. Zákony i ekonomické důvody nás nu-
tí přimět ke třídění většinu. 

Nepovažuji za zvrácené, že každý zaplatí za
likvidaci toho, čeho se sám chce zbavit. Ta cena
48 korun měsíčně přece odpovídá jednomu ne-
vypitému pivu či kávě. Milan Kouřil, 

náměstek primátora pro ekonomiku 
a správu majetku

Zmanipulovaná fakta podle zastupitele Matka: po A je třeba říct i B

Foto archiv spolek Kokonín
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SENIORKY A SENIOŘI, 
POZOR!

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, 
pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, 
BOHEMIA ENERGY entity, 
COMFORT ENERGY, 
EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, 
Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, 
Ray Energy, 
nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb,
ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli
poslední instance.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny
nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše starostka.

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je
nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.

Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným
způsobem nehradíte, dlužíte za energie
dodavateli poslední instance. 

Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Platby za elektřinu nebo plyn

N
E
B
O
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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

MASÁÎE – REIKI
Mgr. Marie Rejsková

Sportovní masáÏe, reflexologie, 
Dornova metoda a Breussova masáÏ, 

thajské masáÏe.
Pfiijìte zrelaxovat do krásn˘ch prostor 

jogového studia
Joga pod duhou – V Luzích 14, 

Jablonec nad Nisou
tel.: 774 090 655

Pravidelnou masáÏí pfiedejdete 
nepfiíjemn˘m bolestem, 

potû‰íte tûlo i du‰i.
www.jogapodduhou.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN pfieje
v‰em na‰im stávajícím 

i budoucím zákazníkÛm,
dodavatelÛm a zamûstnancÛm

KLIDN ,̄ POHODOV¯ a ÚSPù·N¯
NOV¯ ROK 2022

hlavnû zdraví, optimismus,
pevné nervy, hodnû radosti a Ïádné starosti

více o nás 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

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 

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

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

s nízk˘m obsahem cukru
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

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

SPOLEâENSTVÍ VLASTNÍKÒ Trpasliãí 2690
hledá úãetní pro zpracování úãetnictví

od 1. 1. 2023. Jedná se o podvojné úãetníctví
pro 8 bytÛ – bezproblémové spoleãenství

Informace na tel. 605 921 975 ãi 
e-mail: koudelka.jbc@seznam.cz
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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

Kontaktní osoba
pro zadávání

reklamy
v Jabloneckém měsíčníku

•
Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Tel.: + 420 483 357 292, mobil: + 420 776 677 796

www.mestojablonec.cz


