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Čeká nás spousta práce
Vážení Jablonečané, stojíme téměř na prahu nové
stavební sezóny, která bude, pokud v únoru schvá-
lí zastupitelé navržený rozpočet pro rok 2022, opět
bohatá. Připravené máme projekty na rekonstruk-
ce a obnovy ulic, chodníků, veřejného osvětlení
a dalších sítí, ale i škol, školek apod. Chystáme se
také letos konečně začít budovat zázemí jablonec-
ké přehrady, které pomyslně odstartujeme na mšen-
ském břehu nádrže u plastiky Prutu. Návštěvníci
oblasti kolem vody tak dostanou hlavně kvalitní
a dostatečně kapacitní hygienické zařízení, které
bude otevřené celoročně, protože i přehrada je cí-
lem procházek po celý rok, nejen v letní sezóně. Ti,
kdo nebydlí v panelových domech, se už nebudou
muset převlékat pod dekou nebo osuškou, protože
součástí zázemí budou i převlékárny. A já jen dou-
fám, že si budeme nového zařízení vážit a budeme
se všichni snažit jej udržet co nejdéle v co nejlepší
podobě.

Také pro cyklisty mám dobrou zprávu. Už v dub-
nu zahájíme úpravy ulice Palackého tak, aby tu
vznikly nové cyklotrasy. Ty přinesou nejen bezpeč-

nou trasu pro milovníky cykloturistiky, ale také
bude komunikace lépe osvětlená, přibydou přecho-
dy, jež budou připravené tak, aby vyhovovaly i slu-
chově, zrakově či jinak hendikepovaným lidem.
Přibyde i lávka pro pěší a cyklisty u mostu přes
Bílou Nisu u hasičské zbrojnice ve Mšeně. Řidiče
tentokrát úpravy příliš nezasáhnou. A to ani v oka-
mžiku, kdy začneme stavět retenční nádrž v centru
na Anenském náměstí nebo budovat další část deš-
ťové kanalizace v ulici Kamenné včetně rekon-
strukce dalších šesti inženýrských sítích. Druhá
zmíněná stavba je sice rozplánovaná do dvou let,
ale vzhledem k tomu, že ulicí Kamennou jezdí
především městské autobusy, plynulost dopravy
v centru to příliš neovlivní. 

Počítáme také s počátkem revitalizace sídliště
Šumava. Projekty máme hotové, s občany vesměs
prodiskutované a doplněné dle jejich připomínek,
je tedy čas začít. A prvním krokem bude schválení
městského rozpočtu. 

Petr Roubíček, 
náměstek primátora pro rozvoj města

Hned čtyři ocenění Pro meritis předal jablonecký primátor Jiří Čeřovský na Novoročním koncertě v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.
Z primátorových rukou převzaly nejvyšší městské ocenění Christa Petrásková a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.
(cenu přebíraly bývalá a současná ředitelka Kateřina Havlová a Lenka Maňáková). In memoriam byla udělená ocenění Miroslavu Čumpe-
líkovi (cenu přebral syn David) a Janu Krajníkovi (cenu přebral bratr Radek). Foto Martin Kubišta

Ilustrační foto Jiří Endler
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Mohlo by se zdát, že to není dobrá zpráva pro
Jablonečany, ale opak je pravdou. Určitě všich-
ni vlastníci rodinných i bytových domů budou
souhlasit s tím, že práce na nemovitosti a jejím
okolí nikdy nekončí. Stejně tak nemůže nikdy
končit práce na zvelebování a rozvoji města.
Pokud tedy zastupitelé při únorovém jednání
schválí rozpočet statutárního města Jablonec
nad Nisou pro rok 2022 a všechny jeho jmeno-
vité akce, pak podle klimatických podmínek
začne v Jablonci nad Nisou nová stavební sezóna.

Dešťovka – dějství třetí
Asi největší a veřejností nejvíce sledovanou
stavbou loňského roku byla výstavba dešťové
a rekonstrukce splaškové kanalizace včetně
oprav všech sítí v samotném centru, a to od kři-
žovatky ulic Poštovní – Opletalova – Liberecká
po křižovatku ulic Gen. Mrázka – Mánesova.
Tuhle stavbu postihly všechny možné kompli-
kace. Na samém začátku ji zkomplikovala ha-
várie plynu v ulici 5. května, kvůli objízdným
trasám bylo třeba stavbu odsunout, aby kom-
pletně provoz ve městě nezkolabovala. Zasáhla
do ní pandemie koronaviru, která decimovala
počet pracovníků a přinesla nedostatek mate-
riálu. Svou daň si vybrala blesková povodeň.

„Letos se stavba dešťové kanalizace přesune
do ulice Kamenná, postupovat bude od Dolního
náměstí po křižovatku s ulicemi Hasičská –
Smetanova – Mírové náměstí. Také letos se k ní
připojí oprava kanalizace splaškové a rekon-
strukce svých sítí připojí ostatní správci – plyn,
jehož vedení je právě v této části města ve sku-
tečně havarijním stavu, voda, jednotná kanali-
zace, veřejné osvětlení, kabely elektro a nově
také teplovod,“ popisuje náměstek primátora
pro rozvoj města Petr Roubíček, který si myslí,
že tato stavba tak radikálně nezasáhne do života
jabloneckých automobilistů. „Ulice Kamenná
je pro většinu dopravy uzavřená, využívají ji
pouze autobusy MHD a vozy s povolením vjez-
du do pěších zón,“ připomíná Roubíček s tím,
že stavba je rozplánovaná do dvou let.

Kromě nového povrchu komunikace, oprave-
ných sítí nové dešťové kanalizace a teplovodu

přinese tato stavební etapa ještě další poziti-
vum. „V ulici Kamenné se objeví zcela nová za-
stávka MHD, která se tak posune blíže k pěší
zóně v centru,“ doplňuje náměstka pro rozvoj
ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Vodní nádrž pod náměstím
S dešťovou kanalizací úzce souvisí také retenč-
ní nádrž pod Anenským náměstím. Také tato
stavba je v plánu letošního roku, začít by se mě-
lo v dubnu. V projektu II. etapy výstavby dešťo-
vé kanalizace za téměř 40 mil. korun, je zahr-
nutá i nádrž, na kterou se městu podařilo získat
dotaci z Evropské unie ve výši 16,5 mil. korun.
„Retenční nádrž má odklonit srážkové vody
z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně
zadržet a následně bezpečně odvést do Lužické
Nisy. 

Retenční nádrž s novou dešťovou stokou má
doplní sedimentační prostor pro předčištění
vod a další, ve kterém bude voda pro zpětné vy-
užití,“ popisuje projekt náměstek Roubíček. 

V současné době odchází srážkové vody do
jednotné kanalizační sítě. Ta je proto za silných
dešťů často přeplněná, v okolí Anenského ná-
městí se objevují záplavy a čistírna odpadních
vod je nepřiměřeně zatěžovaná. Práce na re-
tenční nádrži .a části dešťové stoky by měly tr-
vat od dubna do září. „Dopravu na Anenském
náměstí by stavba měla zatížit jen minimálně,

dotkne se pouze parkoviště. To se však po do-
končení na své místo opět vrátí,“ slibuje ná-
městek.

Palackého ulice také pro cyklisty
„Letos se vrátíme také zpět na ulici Palackého,
nebude to však v tak velkém měřítku jako loni,
kdy jsme upravovali křižovatky s ulicemi
U Přehrady a Riegrovou,“ připomíná Roubíček
s tím, že drtivá většina prací na realizaci pro-
jektu cyklotras proběhne za provozu a bude
rozdělená do dvou částí. „Také na tento projekt
město má přiznanou dotaci z EU a státního roz-
počtu, a to ve výši 16 mil. Kč, přičemž trasy
a související práce vyjdou na 40 mil. korun,“
dodává.

S realizací jedné části se začne v dubnu a pra-
covat by se mělo do srpna. „Upravovat se bude
ulice Palackého od zrekonstruované světelné
křižovatky s ulicí Riegrova po přejezd přes
Bílou Nisu v Rýnovicích. Součástí jsou úpravy
křižovatek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů,
úpravy zálivů autobusových zastávek, rekon-
strukce veřejného osvětlení včetně přemístění
stožárů, přechody pro chodce včetně ostrůvků
a stavba nové lávky pro pěší i cyklisty. Celý úsek
bude proznačený vodorovným dopravním zna-
čením pro cyklisty,“ vysvětluje vedoucí odděle-
ní investiční výstavby Pavel Sluka.

Druhá část, v projektu označená jako A, by se
měla realizovat od června do října a týká se sta-
vebních úprav ulice Palackého od Horního ná-
městí po zrekonstruovanou světelnou křižovatku
s ulicí U Přehrady. „Také zde se budou rekon-
struovat chodníky včetně veřejného osvětlení,
upravovat 14 přechodů také z hlediska slucho-
vě, zrakově či pohybově postižených osob a ob-
noví se obrusné vrstvy komunikace včetně vo-
dorovného dopravního značení,“ popisuje Petr
Roubíček s tím, že zásah do dopravy v ulici
Palackého by měl být minimální. „Objížďka bu-
de třeba jen v okamžiku, kdy se bude pokládat
nový celoplošný asfaltový koberec od křižovat-
ky Palackého – U Přehrady po Horní náměstí.
Ale toto dopravní omezení bude jen v řádu ně-
kolika dnů,“ ujišťuje náměstek.

Začne se u Prutu
První vlaštovkou plánovaného zázemí u pře-
hrady by měla být realizace části u Prutu na
mšenské straně vodní nádrže. „Začít bychom
chtěli už letos a místo u Prutu jsme zvolili jako
počáteční proto, že je nejfrekventovanější.
Vzniknout by tu měly toalety s dostatečnou ka-
pacitou, sprchy, převlékárny a občerstvení včet-
ně krytého posezení,“ popisuje Petr Roubíček
s tím, že původní návrh prošel několika připo-
mínkami.

Projektů je víc
„Projektů k realizaci máme na příští rok připra-
vených více. Pokud zastupitelé schválí 10. února
rozpočet města na rok 2022, pak v březnovém
vydání měsíčníku vás seznámíme s dalšími in-
vestičními akcemi většího i menšího rozsahu,
které máme na stavební sezónu 2022 v plánu,“
uzavírá náměstek primátora pro rozvoj města
Petr Roubíček. (jn)

Rozvoj města nikdy nekončí
Stavební sezóna roku 2021 proměnila Jablonec nad Nisou v činorodé
staveniště. Díky tomu je hotový další kus dešťové kanalizace a opravená je
další část městských sítí i komunikací v centru. V březnu 2022 začne další
stavební sezóna a záleží na projednání připraveného městského rozpočtu,
zda se bude město stavebně rozvíjet i dál. Projekty jsou připravené. 

Asi největší a veřejností nejvíce sledovanou stavbou loňského roku byla výstavba dešťové a rekonstrukce
splaškové kanalizace včetně oprav všech sítí v centru města. Foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler
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Kraj nabízí účast na Dnech lidové 
architektury
Velkou pozornost v kraji tradičně získávají
Dny lidové architektury, akce, zaměřená na
lidové stavby, zvyky, životní styl i zábavu.
Letošní, již desátý ročník se uskuteční 23.
a 24. července. Majitelé historických stavení
se mohou k této události připojit.

Podmínkou účasti je zpřístupnění objektu
zdarma a uspořádání doprovodného programu,
který by se měl zaměřovat na lidovou kulturu
a zvyky; jeho podoba záleží čistě na kreativitě
a možnostech pořadatele. Prezentovat se mo-
hou kulturní památky. Liberecký kraj akci pod-
poruje příspěvkem na doprovodný program
a prezentací akce prostřednictvím letáků, pla-
kátů, založením a správou facebookové udá-
losti, založením a správou webových stránek,
inzercí v tisku a zajištěním profesionálního fo-
tografa.

Pokud vás tato nabídka zaujala, pošlete při-
hlášku s bodově vypsaným programem do 22.
dubna 2022. Více informací o akci i formulář
přihlášky a termíny se nachází na odkazu
https://kultura.kraj-lbc.cz/page412/dny-lidove-
architektury.

Památka roku pro rok 2021
Upozornit na úspěšné obnovy kulturních pa-
mátek a poukázat na ojedinělé stavby ve
zdejším regionu, které si zaslouží pozornost,
například s ohledem na cestovní ruch a no-
vé využití kulturních památek. To je cíl tra-
diční soutěže Památka roku Libereckého
kraje. Její další ročník právě začíná.

Soutěž má jednu kategorii – stavební obnova
i restaurování nemovité kulturní památky.
Cena sestává z plakety s nápisem Památka roku
2021 Libereckého kraje, která je určena k umís-
tění na vítězném objektu. Jeho vlastník k tomu

obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc
korun.

Loni cena zamířila do Jablonce nad Nisou.
Cenu získala obnova secesního domu v Ko-
rejské ulici. Kromě nové fasády vkusně a citlivě
pojatá rekonstrukce přinesla mimo jiné také
výměnu oken, okapů a renovaci původních
vchodových dveří.

Příjem elektronických přihlášek začne
1. února a potrvá do 30. dubna tohoto roku.
Vítěze soutěže vybere odborná komise, složená
ze zástupců Libereckého kraje a Národního pa-
mátkového ústavu. 

Slavnostní udělení ceny a předání výhry se
chystá na léto tohoto roku.
Aktuálně se na území Libereckého kraje se na-
chází 2248 nemovitých kulturních památek,
z nichž je celkem 39 na seznamu ohrožených
nemovitých kulturních památek.

(jm)

■ Krátce

Současná situace v jablonecké nemocnici
V jablonecké nemocnici se v posledních dnech
počty hospitalizovaných pacientů s COVID-
19 výrazněji nemění. 

Nemocnice poskytuje péči 
v omezeném režimu
V prvním lednovém týdnu se tak mohla obnovit
plánovaná operativa a otevřít lůžkové oddělení
ortopedie, urologie a ORL.

Od pondělí 11. ledna je otevřeno i lůžkové od-
dělení rehabilitace. Covidovými stanicemi v ne-
mocnici zůstává interna A2, ARO a stanice JIPOO.
„Bohužel situaci patrně změní mutace omik-
ron, je proto možné, že se bude nemocnice opět
vracet k omezení plánované péče,“ říká Jana
Valková, tisková mluvčí nemocnice, a dodává:
„Kdy a v jakém rozsahu se tak stane, bohužel
nyní nejsme schopni odhadnout.“ 

Veškerá nastavená opatření zůstávají v ne-
mocnici v platnosti, zejména dodržování proti-

epidemických pravidel, používání ochranných
pomůcek a zákaz návštěv. „Aktuální informace
z jednotlivých oddělení naleznete na webových
stránkách nemocnice v sekci COVID-19 – In-
formace o omezení provozu jednotlivých oddě-
leních,“ doporučuje sledovat aktuální dění na
webu mluvčí nemocnice. 

Očkování
I nadále funguje při nemocnici očkovací centrum,
které zájemci naleznou v pavilonu B v prosto-
rách bývalého ARO. 

V centru se pravidelně očkuje ve středu
a v pátek. „V případě velkého počtu zájemců
operativně otevíráme pro očkování i jiné dny.
Stále však platí, že se zájemci o očkování musí
nejprve registrovat na webových stránkách
registra.mzcr.cz a po obdržení PINu 2 i zare-
zervovat termín,“ upozorňuje Válková. 

Očkování dětí 5–11 let
Od druhého lednového týdne se v nemocnici spus-
tilo i očkování dětí ve věku 5–11 let. 

„Tyto děti jsou očkované každé úterý v pro-
storách dětské AAP. I v tomto případě platí nut-
nost registrace a následné rezervace termínu,“
uzavírá mluvčí. 

(end, jv)

Aktuální protikoronavirová opatření
Platná k 23. lednu 2022
Kultura
Poutě a podobné tradiční akce
– účastnit se jich může až 100 lidí, ale musí být
dodrženo několik hygienických pravidel, včetně
splnění pravidla ON při účasti více než 20 osob,
přičemž splnění tohoto pravidla pořadatel kon-
troluje aplikací čTečka

Koncerty, divadelní představení apod.
– maximálně může být přítomno 1 000 osob.
Pokud je přítomno více, než 20 osob, musí
všichni přítomní splňovat pravidlo ON (bod
I/15) a dodržovat hygienická opatření. Provo-
zovatel kontroluje ON pomocí aplikace čTečka,
z pravidla ON existuje několik výjimek

Maloobchod a služby
Trhy
– mohou se konat za dodržení několika hygie-
nických opatřeních, konzumace pokrmů a ná-
pojů je dovolena pouze osobám splňujícím ON
(bod I/15)

Veletrhy
– návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m,
účastníci skupinové prohlídky musí splňovat

ON, v opačném případě se skupinové prohlídky
smí účastnit max. 20 osob

Provoz umělých koupališť a wellness,
saun, solárií a solných jeskyní
– provoz je povolený, nutné je však dodržení
ON (bod I/15), několika provozních a hygienic-
kých opatřeních dle druhu provozu

Podmínky vstupu do provozoven služeb 
– tzv. pravidlo ON – pro možný vstup je nutné
mít 14 dnů po druhé dávce očkování (nebo jed-
né dávce vakcíny Janssen), doložit prodělání
onemocnění před max. 180 dny, výjimečně lze
využít negativní výsledek PCR testu ne starší
72 hodin

Specifická nařízení pro služby poskytující
péči o tělo
– mezi místy pro zákazníky musí být alespoň
1,5 metru, zákazník starší 12 let musí splňovat
pravidlo ON a být bez příznaků COVID-19

Roušky a respirátory
– poskytovatel zdravotních služeb může vydat
potvrzení, že někdo nemůže nosit ochrannu
dýchacích cest pouze osobám, u kterým tomu-
to nošení brání závažné zdravotní důvody

– venku je nutné nosit ochranu dýchacích cest,
pokud je v místě více než 30 osob a nelze od
nich udržet vzdálenost 1,5 m, uvnitř tato povin-
nost platí vždy, když nejde udržet vzdálenost
1,5 m od ostatních, uvnitř jsou pravidla přísnější
– povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech pro-
středcích veřejné dopravy
– zaměstnavatel musí své zaměstnance vybavit do-
statečným počtem respirátorů/ochranných pomů-
cek na každou pracovní směnu (pokud zaměstna-
nec přichází do kontaktu s jinými osobami)
– bez zakrytých úst mohou být sportovci a oso-
by v době cvičení a tréninku

Školství
– ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých
škol mohou být pouze studenti, kteří prokáží
svou bezinfekčnost, a to jednou za sedm dní

Testování 
– na základních a středních školách
– ze zdravotního pojištění se proplácí pět testů PCR
měsíčně osobám mladším 18 let, osobám, které se
nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat,
rozočkovaným a plně očkovaným osobám
– od 17. ledna se 2× týdně testují všichni za-
městnanci antigenními testy 

zdroj: Covid portál – Aktuální opatření

Foto archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou
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1. Kdy dostanu novou smlouvu na svoz
odpadu?
Novou smlouvu nedostanete. Ta poslední pře-
stala platit k 31. 12. 2021, smlouvy nahrazuje
registrace k poplatku za odpady. 

2. Kdy budu platit?
Poplatek se platí ve dvou splátkách, a to do 15.
července a do 15. ledna.

3. Kdy mi přijde faktura?
Faktury už chodit nebudou, před termínem splat-
nosti poplatku, na přelomu května a června,
vám přijde dopis nebo e-mail (pokud jste uved-
li do registračního formuláře svou e-mailovou
adresu), v němž budou platební údaje. Upo-
zornění dostanete před každou platbou, tedy
znovu na přelomu října-listopadu. Oproti loň-

skému roku budete platby zasílat na jiné číslo
účtu s jiným variabilním symbolem. 

4. Řádně jsem se zaregistroval a dosud 
jsem nedostal novou nádobu.
Začátkem ledna jsme těm, koho se to týká, roz-
vezli pytle na směsný komunální odpad s lo-
gem svozové společnosti a bezplatně zajišťuje-
me jejich odvoz ze svozové trasy. Nádobu na
odpad přistavíme hned, jak bude k dispozici,
podle předpokladu během února. Nádoby jsou
objednané od loňského září, výrobce je ale ne-
dodal, protože nemá dostatek materiálu pro vý-
robu nových. Za komplikace se omlouváme.

5. Jak poznám svou popelnici?
Označení popelnic zůstává stejné, je na ní uve-
dená adresa stanoviště, velikost nádoby a čet-
nost svozu.

6. Jaký je harmonogram svozu?
Pokud máte objednaný svoz 2× měsíčně, pak se
sváží vždy v sudý týden, pokud jednou měsíč-
ně, pak 1. týden v měsíci. Chcete-li zjistit, který
konkrétní den v týdnu probíhá svoz ve vaší uli-
ci, můžete se podívat na https://gis.mestojablo-
nec.cz/mapa/pasport-odpadoveho-hospodar-
stvi/, případně se informujte na oddělení sprá-
vy místního hospodářství (tel.: 483 357 153).

7. Poslední termín k registraci plátců
k poplatku za odkládání odpadu 
z nemovité věci byl 15. leden – jak s těmi
neregistrovanými magistrát nyní naloží?
Vyplněné formuláře k ohlášení přijímáme i na-
dále, zatím bez postihů. Majitele nemovitostí
také písemně vyzveme k nápravě. Pokud však
budou i nadále ignorovat svou povinnost ohlá-
sit se jako plátce poplatku, může magistrát dle
zákona přistoupit k uložení pokuty za nesplně-
ní povinnosti a poplatek, pokud nebude včas
uhrazený, vyměřit. 

8. Kde se mohou majitelé nemovitostí 
registrovat?
S vyplněným formulářem, který je k dispozici
na webu města, mohou přijít do přízemí radni-
ce, zde se zaregistrovat a zvolit velikost nádoby
i četnost svozu tak, aby splnili danou kapacitu
60 litrů na osobu za měsíc. Písemně mohou žá-
dost poslat poštou nebo vhodit v obálce označe-
né ODPADY do schránky u hlavního vchodu do
budovy městské policie v ulici Hasičská. 

9. Jsem důchodce, bydlím v družstevním
domě, pečlivě třídím, přesto za odpady
budu platit jednou tolik než dřív, proč?
Nerozumím tomu, kdo a na základě čeho
si dovolil stanovit za mě takto vysoký
poplatek? Mám vůbec možnost se někde
ohradit proti této výši? 
Družstvo, SVJ případně správce domu rozpočí-
tal náklady tak, že poplatek za nádoby, které
jsou u vašeho domu, vydělil aktuálním počtem
jeho obyvatel a možná do ceny zahrnul i mani-
pulační poplatek. Požádejte o složení/výpočet
ceny. Samotný poplatek se odvíjí od velikosti
nádoby a četnosti svozu. Ceník lze najít na
stránkách města (https://www.mestojablonec.cz/
cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obca-
ny/dalsi-informace/cenik-komunalni-odpad-
2022.html). Výši poplatků byste měli projednat
na schůzi vlastníků nemovitostí se zástupci by-
tového družstva a domluvit se na způsobu, jak
snížit produkci vašeho odpadu, tím velikost ná-
doby nebo četnost svozu a v důsledku i výši po-
platků. 

10. Proč mám doplácet za ostatní 
obyvatele panelového domu, kteří zřejmě
netřídí a je tak potřeba větší kapacita
nádob? 
Tento přístup je jediný možný, kdyby každý
majitel bytu měl před panelovým domem vlast-
ní popelnici, pak by například zmizely parko-
vací plochy. Je třeba, aby začali třídit všichni
obyvatelé domu, to je jediná možnost, jak snížit
kapacitu nádob nebo četnost jejich svozu, a tak
ušetřit.

Co chcete vědět o odpadech
Od začátku ledna 2022 platí v Jablonci nad Nisou nový systém plateb za
komunální odpad. Někteří však ještě nesplnili svou povinnost k registraci
poplatků za odkládání odpadu z nemovité věci. Protože se stále objevují
nejrůznější dotazy, nabízíme na ty nejčastější odpovědi. 

V říjnu 2021 přibylo v ulicích Jablonce deset nových kontejnerů na kovy. Foto archiv MMJN

Praktické tašky na třídění odpadu do domácnosti zakoupíte na městském úřadě. Foto Jiří Endler

Velikost nádob a četnost svozu mohou majitelé 
domku zvolit dle potřeby. Foto Jiří Endler
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11. Je možné nechat nádoby na odpad 
zamykat? 
Ano, obraťte se na recepci Severočeských komu-
nálních služeb (Smetanova 91, tel. 493 645 111),
kde si objednáte zámek na svou odpadovou ná-
dobu. Klíč od nádoby bude mít kromě vás i svo-
zová společnost. 

12. Mám byt v osobním vlastnictví
a za odpady platím prostřednictvím SVJ.
Současně mám v zahrádkářské kolonii
(rovněž v Jablonci nad Nisou) zahradní
domek, který je v katastru zapsán jako
stavba pro rodinnou rekreaci s číslem
evidenčním. Musím platit poplatek i za
tuto nemovitost?
Ano, poplatek je třeba platit na základě zákonné
povinnosti za obě nemovitosti. Pokud ve druhé
nikdo nebydlí, pak se platí poplatek ve výši od-
povídající minimálnímu základu 60 l na měsíc. 

13. Vlastním nemovitost, která je určena
k podnikání. Musím se také zaregistrovat
k poplatku?
Nemusíte. Registrace k místnímu poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité vě-
ci se vztahuje pouze na nemovitosti zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-
kreaci. Nicméně i v nemovitostech určených
k podnikání je potřeba zajistit správné nakládá-
ní s odpady. Pokud jste doteď měli uzavřenou
smlouvu na popelnici se svozovou společností,
vaše smlouva zůstává v platnosti. Více informa-
cí o nakládání s odpady u podnikatelských sub-
jektů najdete na: www.mestojablonec.cz/cs/zi-
votni-prostredi/odpady/odpady-pro-podnikate-
le.html

14. Mohu používat pouze pytle a ne 
popelnice? (majitel nemovitosti, nájemce
a chalupář)
Pytle na směsný komunální odpad opatřené lo-
gem svozové společnosti jsou primárně určené
pro občany, jejichž dům není možné obsloužit
popelářským vozem, protože je např. v úzké,
prudké nebo neudržované komunikaci. Re-
gistrovaným vlastníkům nemovitostí či rekre-
ačních objektů magistrát pytle poskytne zdar-
ma na oddělení poplatků za odpady v přízemí
radnice (vchod z ulice Kamenná). Plné pytle je
nutné umístit před svozem odpadu na svozovou
trasu (https://gis.mestojablonec.cz/mapa/pa-
sport-odpadoveho-hospodarstvi/). V případě, že
máte u domu přistavenou popelnici a jednorá-
zově potřebujete odložit větší množství směsné-
ho komunálního odpadu, pak je rovněž možné
pytel využít, ale je nutné si jej koupit za 88 Kč
(v ceně je zahrnuta cena pytle, jeho odvoz a lik-
vidace odpadu).

15. Uvažuje se o popelnicích 
a kontejnerech na bioodpad 
na sídlištích?
Ano, město má v plánu pořízeních hnědých ná-
dob na bioodpad, pilotní projekt by měl být za-
hájený letos na jednom z jabloneckých sídlišť.
Cílem je ověřit klady a zápory sběru této komo-
dity a případně naplánovat logistiku svozu.

Jak snížit poplatky?

Nejprve zkuste vysledovat, jak plné jsou va-
še nádoby před svozem. Pokud nejsou zcela
zaplněné, je možné zmenšit velikost nádoby
nebo snížit četnost svozu. Tím se sníží i po-
platek. 

Pokud se nádoby vyváží plné, je vhodné
nadnést problém na domovní schůzi a do-
hodnout se se sousedy na spolupráci při sni-
žování množství odpadu. Z analýzy odpadů,
kterou si město nechalo zpracovat v listopa-
du loňského roku, vyplynulo, že až 65 % ob-
jemu černých kontejnerů na sídlištích tvo-
ří odpad, který lze vytřídit. 

Z toho lze vyvodit, že poplatek by mohl být
i o polovinu nižší, kdyby občané důsledněji
třídili odpad. Je však třeba, aby netřídil pou-
ze jednotlivec, ale všichni obyvatelé domu.
Na tom se musíte dohodnout při schůzi
SVJ/družstva. Důležité kontakty

Ohlášení k místnímu poplatku
Oddělení rozpočtu a poplatků
tel. 483 357 116, 483 357 238

Vyzvednutí pytlů registrovanými plátci
Oddělení rozpočtu a poplatků
tel. 483 357 116, 483 357 238, 

483 357 253

Informace o svozu směsného 
i tříděného odpadu
Oddělení správy místního hospodářství
tel. 483 357 153, 483 357 357

Hlášení ztráty či poškození nádoby
Oddělení správy místního hospodářství
tel. 483 357 153, 483 357 357

Zamykání nádob na odpad
Recepce Severočeských komunálních služeb
Smetanova 91
tel. 493 645 111

Ukázka mapy odpadového hospodářství umístěné na webu města s vyznačením svozových tras a stanovišť tříděného odpadu

I v letošním roce bude město pokračovat v opravách
přístřešků na kontejnery. Foto archiv MMJN

Na několika místech vznikla nová stanoviště 
pro třídění odpadu. Foto archiv MMJN
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Loni odevzdáno 1 044 kg použitých baterií 
Do sběrného dvora a sběrných nádob u nás
v Jablonci nad Nisou jsme v roce 2021 vytří-
dili 1 044 kg použitých baterií. Od neziskové
společnosti Ecobat, která zajišťuje sběr a re-
cyklaci baterií v České republice, jsme za na-
ši činnost obdrželi osvědčení o přínosu pro
životní prostředí. Děkujeme všem, kteří se do
sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější.

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, pu-
tovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou
případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovz-
duší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když
baterie odnesete na sběrná místa, předcházíte
těmto škodlivým procesům, které se negativně
podepisují nejen na přírodě, ale i na našem
zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhot-
ným surovinám šetříme nerostné zdroje a ne-
musíme životní prostředí zatěžovat další těžbou. 

Podle statistik společnosti Ecobat ročně v Čes-
ké republice vytřídíme zhruba 45 procent bate-
rií, které se dostanou do oběhu. To je necelá po-
lovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá,

že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde.
Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbyt-
né, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná
místa. Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím
recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů bate-
rií získat 65 kilogramů kovonosných surovin,
které znovu slouží lidem k užitku. 

Například z tužkových baterií získáváme re-
cyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dal-

ších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt
a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výro-
bě nových produktů využitelných například ve
stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů,
ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních
nástrojů. 

Každý máme možnost volby – chovat se zod-
povědně a dát použitým bateriím šanci na „dru-
hý život“, aby nám suroviny z nich po recykla-
ci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My
máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi,
že také touto cestou můžeme přispět k ochraně
životního prostředí. 

Z baterií, které byly v loňském roce v Jab-
lonci nad Nisou vybrány se recyklací získalo
773 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná
baterie se počítá. Děkujeme, že v tom jedete
s námi.

Sběrné nádoby, do kterých můžete odevzdá-
vat použité baterie, najdete v budovách magist-
rátu na Mírovém nám. a v Komenského ul. ne-
bo ve sběrných dvorech města.

Více informací si můžete přečíst na www.eco-
bat.cz nebo na FB profilu Ecocheese.

(red)

K čemu slouží suroviny získané recyklací baterií

Usvědčil ji sníh
Noční hlídka jablonecké městské policie
zkontrolovala v ulici Lesní posádku vozu,
protože se chovala podezřele. K podezření je
vedla jednak znalost prostředí i poznatky
z kamery. Také díky městskému kamerové-
mu systému tak strážníci zadrželi řidičku
bez oprávnění a pod vlivem drog. 

„Strážníci MP pojali podezření, že vozidlo ří-
dila osoba bez řidičského oprávnění. Žena, kte-
rá před strážníky vystoupila z místa spolujezd-
ce, nejdříve tvrdila, že řidič utekl,“ vysvětluje
Miloslav Lejsek z jablonecké MP. 

Okolo vozu však byl čerstvý sníh a v něm
chyběly stopy, které by potvrdily ženina slova.
A tak se přiznala k řízení i k tomu, že nemá ři-
dičské oprávnění, ale že si jen chtěla vyzkoušet
jízdu na sněhu. „Vůz jí údajně zapůjčil majitel,
Ten se před hlídkou schovával na zadním se-
dadle,“ pokračuje Lejsek s tím, že žena údajně,
když strážníky zahlédla, zastavila a přesedla si
na místo spolujezdce.

Když si hříšnici přebírala Policie ČR, podrobi-
la ji orientační zkoušce na alkohol v dechu, kte-
rá byla negativní, a testu na přítomnost omam-
ných látek s pozitivním výsledkem. A tak své
postupné doznání provinilá žena završila infor-
mací, že požila pervitin. Celou věc nyní řeší
Policie České republiky. (ml)

Vysoká rychlost je nebezpečný hazard
Během uplynulého roku řešili policisté v Li-
bereckém kraji 4 641 dopravních nehod, me-
ziročně počet stoupl o 124. Zemřelo při nich
15 lidí, dalších 47 utrpělo těžká zranění
a 1 025 osob se zranilo lehce.

Loňské dopravní nehody mají o dvě oběti ví-
ce než o rok dřív, naopak těžce zraněných pod-
le policejních statistik výrazně ubylo. Hlavní
příčinou dopravních nehod je dlouhodobě ne-
přiměřená rychlost. Ta v roce 2021 zabila pět li-
dí a 16 osob utrpělo těžká zranění. Nesprávný
způsob jízdy má pak za následek pět mrtvých
a 11 těžce zraněných. 

Varovné jsou i nehody motorkářů, které zpra-
vidla mívají vážné následky. Vloni na silnicích
v kraji zemřeli tři motorkáři a osm jich záchra-
náři s těžkým poraněním odvezli do nemocnic.

(jm)

Změna dopravní značení na zimní variantu
S ohledem na dlouhodobou předpověď po-
časí týkající se souvislých sněhových srážek
přistoupil Jablonec nad Nisou ke změně
dopravního značení v některých ulicích, a to
na tzv. zimní. To vychází ze schváleného plá-
nu zimní údržby. 

Změna spočívá hlavně ve zjednosměrnění.
Město proto vyzývá řidiče ke zvýšené opatrnos-
ti. Značení se změnilo v úterý 18. ledna. „Po-
stupně se instalovaly značky označující jedno-
směrný provoz. 

Ke změnám přistoupilo město podle Černého
v důsledku předpovědi počasí a desetidenního
výhledu, který očekával souvislé sněžení.

(jn)

■ Z města

Studenti se vrátili do budovy v Podhorské
Centrum odborného vzdělávání v jablonec-
ké Podhorské ulici je dokončené, do školy se
vrátili studenti. Kraj završil několikaletý
projekt výstavby Center odborného vzdělá-
vání (COV) za více než 700 milionů korun.
Posledním z osmi dokončených COV je od
této chvíle i to v jablonecké Podhorské ulici,
kam se nastěhují žáci, kteří se budou chtít
věnovat řemeslným oborům. 

O vybudování centra odborného vzdělávání
v Jablonci se hovořilo již od roku 2016. Stavět
se začalo v září 2018, ale v v listopadu 2018 se
zřítila část zdi. Podle statika byly příčinou zřej-
mě špatně odvedené práce na úpravách budovy
v 80. letech. V roce 2019 se kraj rozhodl v re-
konstrukci pokračovat. Došlo ke zpevnění bu-
dovy šesti mohutnými ocelovými věžemi
a vnitřními vzpěrami, které byly odstraněny
v lednu 2021. Stavba se i přes množství potíží
podařilo dokončit a kraj tak završil moderniza-
ci všech osmi škol, které se před několika lety
rozhodl vybudovat.Projekt COV při Střední ško-
le řemesel a služeb Jablonec nad Nisou financo-

valy kromě kraje také evropské fondy. Celkové
způsobilé výdaje projektu činí 78 499 004 korun,
z toho je dotace ve výši 70 649 103,60 korun,“
vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodář-
ského a regionálního rozvoje, KÚLK.

Celkové výdaje spojené s rekonstrukcí budo-
vy v ulici Podhorská 54 včetně pořízení vybave-
ní však dosahují částky 211 722 674 korun.
K navýšení ceny projektu došlo zejména kvůli
prodlevě mezi zpracovanou projektovou doku-
mentací a dokončením stavby. Výrazně se také
zdražil stavební materiál.

„Tím hlavním důvodem však byla nutnost
bezodkladně zajistit bezpečnost po havárii z ro-
ku 2018, kdy bylo nutné nejenom rozšířit sta-
vební práce a vzniklou nehodu řešit, ale i sano-
vat celou budovu, aby se nezřítila,“ sdělil Petr
Tulpa, současný náměstek pro resort sociálních
věcí a emeritní náměstek hejtmana pro oblast
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměst-
nanosti z předchozího volebního období.

Následky havárie řešila firma METROSTAV,
a. s. Poté, po vysoutěžení zhotovitele, pokračo-
valy rozšiřující stavební práce, které prováděla

BAK stavební společnost, a. s. Ocelové věže, kte-
ré podpíraly budovou COV kvůli zajištění bez-
pečnosti, byly prodány v elektronické aukci za
363 000 korun. Součástí projektu COV v Jablon-
ci nad Nisou byla kompletní rekonstrukce 2. a 3.
patra budovy dílen odborného výcviku Střední
školy řemesel a služeb v Podhorské ulici.
„Samozřejmostí je také vybavení zrekonstruo-
vaných prostor. Konkrétně se jedná například
o modernizaci dílen pro obory zlatník/klenot-
ník, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, vý-
robce bižuterie a dekorativních předmětů,“ vy-
světlil Tulpa. (jm)

Nová učebna. Foto archiv Liberecký kraj
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Jak k vám přijdou informace o městě
Způsobů, jak může být Jablonečan takříka-
jíc v obraze, co se dění ve městě týká, je hned
několik. Jedním z nich je samozřejmě Jab-
lonecký měsíčník, ale je několik dalších cest,
jimiž mohou informace k obyvatelům města
proudit. V tomto článku si některé z nich po-
píšeme. 

Cesta aktuality
Aktualita se ke svým adresátům může dostat
šesti hlavními, ale hlavně rychlými způsoby.
Pokud jste zvyklí navštěvovat web města, pak se
vám aktualita zobrazí automaticky na webových
stránkách v počítači i v mobilních telefonech,
aniž byste museli cokoli udělat. Automaticky

všechny novinky dostanete, jste-li uživatelé mo-
bilní aplikace Jablonec v mobilu nebo jste od-
běratelé RSS kanálu. Pokud chcete aktuality do-
stávat do e-mailové schránky, pak se musíte
k zasílání novinek zaregistrovat. To samé musíte
udělat, chcete-li, aby vám novinky chodily jako
sms zpráva. V obou případech se zaregistrujete
pro příjem aktualit buď určitého druhu nebo
všech. Dle potřeby si pak můžete vyhledávat in-
formace také na sociálních sítích města, a to na
Twitteru a Facebooku. 

Jak se zaregistrovat?
Několikrát jsme zmínili, že k odběru aktualit je
třeba se zaregistrovat. Ale jak. Na úvodní strán-

ce webu najdete hned několik tlačítek a jedním
z nich je právě tlačítko Aktuality na e-mail.
Dalším tlačítkem se přihlásíte k odběru sms
zpráv či se objednáte k úřednímu jednání. 

Oznámení na úřední desce
Úředníci zveřejňují rozhodnutí nejrůznějšího
charakteru na úřední desce. Ta je jednak v in-
teraktivní podobě na budově radnice, tzv. kiosek,
jednak na webu města. Abyste nemuseli pročí-
tat celou úřední desku, můžete se zaregistrovat
k odběru oznámení určitého zaměření, např.
chcete vědět o každé nové uzavírce, a tak se
zaregistrujete k odběru oznámení tohoto dru-
hu.

Životní situace
Slouží jako návod, jak se v určité situaci chovat,
co je třeba zařídit na úřadě a co k úřednímu vý-
konu budete potřebovat. Najdete zde také, na
koho konkrétně se můžete v dané věci obrátit
a jak se k návštěvě úřadu objednat. Životní si-
tuace najdete na webu města a v mobilní apli-
kaci, dohledat je můžete také na interaktivní ta-
buli, tzv. kiosku, která se nachází na budově
radnice v blízkosti Kamenné ulice. 

(red)

Podvodníci útočí a okrádají seniory
Policie České republiky důrazně varuje před
podvodníky, kteří okrádají seniory v České
republice i v Libereckém kraji a dosahují mi-
lionových zisků.

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bez-
branní senioři, vymysleli nový způsob, jak se do-
stat k jejich penězům. A takové praktiky jim vy-
nášejí milionové zisky. Jaký scénář používají?
„V telefonních seznamech si vyhledají majitelky
pevných telefonních linek se staročeskými křest-
ními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria
předpokládají vyšší věk. Ty pak telefonicky kon-
taktují,“ říká Ivana Baláková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Volající se představí zpravidla jako lékař
a oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk
dopravní nehodu, po které byl hospitalizovaný
v nemocnici s lehčím zraněním. „Vnuk údajně
nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lé-
kař mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet
předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že
měl nehodu zavinit právě on, a že se při ní váž-
ně zranilo malé dítě z druhého vozidla,“ zmiňu-
je záminky, se kterými se zločinci na seniory
obracejí, Baláková.

Hned na to dají seniorům naději na to, že je
možné problém urovnat. Má poslat peníze na
mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž
svého potomka ochrání před soudním řízením
i ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje
statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby za-
platila ještě téhož dne. Peníze si pak komplic
přebere osobně nebo ji volající pošle do města
provést jejich bankovní převod.

„První takový případ jsme zaznamenali
v Libereckém kraji počátkem loňského srpna
a do konce roku jsme jich zadokumentovali cel-
kem 13. Při nich se pachatelům podařilo pře-

svědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly
nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 ko-
run, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce
530 000 korun. Pokud by byli úspěšní i u zbýva-
jících sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli
by si na další 1 380 000 korun,“ zmiňuje přípa-
dy, které se staly v loňském roce, mluvčí.

Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace
podvodníků ověřily a díky tomu jim žádné pení-
ze neposlaly. Jednou z nich byla 77letá Milada
z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše
uvedeného scénáře požadovali 150 000 korun.
Ta si informaci o údajné hospitalizaci syna pro-
věřila duchapřítomně přímo v nemocnici. V ostat-
ních pěti případech pachatelé nic neinkasovali
jenom proto, že ženy buď peníze neměly, nebo
neporozuměly instrukcím, jak je převést na je-
jich konta.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají senio-
ry k tomu, aby veškeré telefonické žádosti o pe-
níze rázně odmítli a hovor ihned ukončili. Po-
kud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn či
vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodi-
nou a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit
se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou lin-
ku 158. „Důležité je, aby na základě telefonic-
kých žádostí, nebo žádosti neznámých lidí, kteří
je budou kontaktovat i osobně, své peníze niko-
mu nepředávali a ani neposílali,“ nabádá k opa-
trnosti Ivana Baláková.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitel-
ství policie Libereckého kraje seniory před pod-
vodníky varuje rovněž prostřednictvím informač-
ních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě
bojuje i Policejní prezidium ČR.

(ib, end)

Ilustrační foto

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitel-
ného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního progra-
mu Zaměstnanost.
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Palace Plus zvažuje přesun do centra
Svaz výrobců skla a bižuterie (SVSB) se roz-
hoduje, zda zachovat Palace Plus v budově
bývalého Jablonexu nebo se přestěhovat. Jeli-
kož je svaz pro město Jablonec nad Nisou jed-
ním ze zásadních partnerů v plánování
projektu turistického centra a zázemí pro ná-
vštěvníky se zájmem o sklářství a bižuterii,
tzv. Křišťálového ostrova, může se taková změ-
na ve zmíněných plánech pozitivně odrazit.

„Změna adresy výstavních a prodejních prostor
SVSB může dát celému projektu nový, velmi
zajímavý směr. Lze totiž reálně uvažovat o pře-
stěhování celého výstavně prodejního celku
z bývalého Jablonexu do některé budovy
v centru města v přímé blízkosti Eurocentra,“
říká náměstek jabloneckého primátora pro ob-
last humanitní David Mánek, který má projekt
Křišťálového ostrova a spolupráci na Křišťá-
lovém údolí s Libereckým krajem ve své gesci.

„Město o takové řešení velmi stojí a v této
chvíli je na místě jednoznačně uvažovat o drob-
né úpravě záměru souvisejícího s Křišťálovým

ostrovem. Ten má vzniknout propojením Mu-
zea skla a bižuterie, Eurocentra a plánovaného
návštěvnického centra, které bychom zřídili
právě v budově potenciálního nového sídla
včetně výstavních a prodejních prostor Svazu
výrobců skla a bižuterie,“ dodává Mánek.

Bižuterní centrum Palace Plus funguje v Jab-
lonci nad Nisou již devět let a také v době covi-
dové pandemie mělo dobrou návštěvnost. Hlavní
zákaznickou skupinou jsou návštěvníci města
a Jizerských hor. „Musíme bohužel brát v potaz

vlnu zdražování energií a služeb, která se pro-
jevila ve výrazném zvýšení nájmu a nákladů na
provoz,“ konstatuje předseda představenstva
SVSB Pavel Kopáček, podle něhož je spolupráce
se statutárním městem pro svaz zásadní. „Na
přípravě projektu Křišťálového ostrova spolu-
pracujeme od začátku, máme dlouholeté zku-
šenosti z působení v cestovním ruchu v ČR i v za-
hraničí. Cíl soustředit všechny subjekty a aktivity
do středu města je ambiciózní, ale splnitelný.
Bižuterní průmysl je ve složité situaci a rozvoj
aktivit v oblasti turistického ruchu mu pomo-
hou vybudovat nový odbytový směr. Zkušenosti
z obdobných projektů v Evropě to dokládají,“
připomíná Kopáček.

Podle Davida Mánka město chce na Křišťá-
lovém ostrově spolupracovat také s Muzeem
skla a bižuterie, jehož záměrem je odkoupit
budovu v ulici Jiráskova 7. „Po povolebních
změnách na Ministerstvu kultury očekáváme
další jednání o možnostech, jak financovat od-
kup budovy, její přestavbu a posléze i provoz,“
doplňuje náměstek Mánek. (vrk/jn)

Sportoviště i v době covidu nabízí vyžití
Městská sportoviště v Jablonci nad Nisou,
která spravuje společnost Sport Jablonec,
stále nabízí možnosti sportovního vyžití pro
širokou veřejnost. Ta, po splnění podmínek
daných Ministerstvem zdravotnictví České
republiky, může využívat městskou i atletic-
kou halu, plavecký bazén, zimní stadion
a sport saunu.

Bilance hospodaření loňského roku, zejména
kvůli epidemii covidu, nebyla růžová. „První
polovinu roku 2021 jsme měli díky mimořád-
ným opatřením, která vydalo Ministerstvo
zdravotnictví případně Vláda ČR, zavřeno. V té-
to době jsme se snažili maximálně využít pro-
gramu Ministerstva práce a sociálních věcí
Antivirus B a minimalizovali jsme náklady.
Většina zaměstnanců byla doma z důvodu pře-
kážky v práci za 80 % mzdy. V tomto období
měla společnost výnosy (tržby) z naší hlavní
činnosti rovny nule. Nebýt již zmíněného pro-
gramu Antivirus a pronájmu městské sportov-
ní haly na očkovací centrum, tak si neumím
představit, jak bychom mohli ekonomicky fun-
govat,“ říká jednatel společnosti Sport Jablonec
Jan Ullmann a dodává: „Jak jsem již zmínil,
městskou sportovní halu jsme na sedm měsíců
pronajali jablonecké nemocnici. Někteří z na-
šich zaměstnanců v očkovacím centru pracova-
li a snažili se vytvořit maximálně vstřícné pod-
mínky pro jeho klienty. 

Snahou všech pracovníků v centru bylo svým
dílem přispět k porážce covidu a vrátit se k pů-
vodnímu způsobu života, a to i k tomu sportov-
nímu. Není snad nic horšího, než se dívat na
prázdná sportoviště.“

Od června bylo otevřeno fitness v městské
hale, postupně pak bazén a další sportoviště.
„Bohužel veřejnost si cestu zpět ke sportu hle-
dá těžko. Na jednu stranu ji omezují mimořád-
ná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na
druhou stranu mnozí z nás v době pandemie
zlenivěli, nebo mají obavu o své zdraví. Tím, že
přestaneme sportovat kvůli obavám před koro-
navirem, si, a to platí především u dětí, můžeme
zadělat na mnohem větší zdravotní problémy
v budoucnu a koronavirus se nakonec ukáže
jako náš nejmenší problém.“

Sportovní kluby sice sportoviště využívají, ale
i akce, které pořádají, jsou omezovány mimo-

řádnými opatřeními a pořádat mnohé z nich se
sportovním klubům prostě nevyplatí. Nehledě
na to, že i kluby mají úbytek dětí. „Myslím, že
mnozí z nás by se měli nad touto situací za-
myslet. Pokud přestaneme sportovat a nepove-
deme ke sportu naše děti, odrazí se to časem na
zdraví celé společnosti. Přitom všechna naše
sportoviště jsou takřka na dosah. Nabízejí širo-
kou škálu využití pro všechny věkové kategorie.
Chápu, že pro mnohé jsou opatření limitující.
Ovšem my, jako městské sportoviště, je musí-
me striktně dodržovat,“ upozorňuje Ullmann. 

Vlna nevole ze strany návštěvníků se tak vět-
šinou snese na zaměstnance, kteří u vchodu
kontrolují daná nařízení. „Mrzí mě, jak se ně-
kteří lidé chovají, přitom k nám chodí mnoho
let. My jsme si opatření nevymysleli a jen plní-
me, co musíme. Zde bych chtěl vyzvat všechny,
kdo sportoviště využívají, aby k sobě byli více
ohleduplní a pochopili, že pouze děláme svoji
práci,“ apeluje na Jablonečany jednatel. 

Ten věří, že se situace postupně usadí. Spor-
tovci, hobíci i děti se ke sportu vrátí a sporto-
viště opět ožijí v plném rozsahu jako před pan-
demií. „Jsem v tomto směru optimista. Dobrou
zprávou je, že se snažíme udržet ceny za užívá-
ní sportovišť na stávající úrovni. Vývoj cen za
užívání sportovišť bude záviset především na
vývoji cen energií, mezd a také na návštěvnosti
jednotlivých sportovních areálů,“ uzavírá roz-
hovor Jan Ullmann. (end)

Foto archiv Palace Plus

Foto archiv Sport Jablonec

■ Obrazem: Mezinárodní mítink Jablonecká hala 2022

V sobotu 22. ledna se v atletické hale konal mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2022. K vidění bylo mnoho krásných výkonů, nechyběla
soutěž žáků. V závodě ve vrhu koulí zářil úřadující mistr Evropy Tomáš Staněk, jenž předvedl výkon 21,18 m, což je druhý nejlepší letošní vrh na světě. Foto 3x Václav Novotný

Běh na 60 m překážek vyhrála Helena Jiranová (uprostřed)Tyčkař Dan Bárta skončil druhý výkonem 535 cmAtletická přípravka
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Vedení města se setkalo s novým dopravcem
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský přijal na
radnici zástupce nového dopravce ČSAD Sla-
ný, s. r. o. Schůzky se účastnili představitelé
vedení města a ředitel Jablonecké doprav-
ní, a. s. Předmětem schůzky bylo pracovní
jednání ohledně budoucí spolupráce. 

V lednu se sešlo vedení statutárního města
Jablonec nad Nisou se zástupci nového doprav-
ce – ČSAD Slaný, s. r. o., který bude provozovat
městskou hromadnou dopravu ve městě a oko-
lí od února roku 2023. „Jsem rád, že se podaři-
lo dopravce vysoutěžit a že správnost výběru
potvrdil loni v listopadu také ÚOHS. Prakticky
za rok touto dobou bude ČSAD Slaný nasazovat
autobusy na jablonecké linky,“ říká primátor
Čeřovský.

Nový dopravce vyjede na linky 1. února příš-
tího roku a nasadí na ně autobusy Mercedes –
Benz Citaro Hybrid a Iveco First FCLLI Hybrid.
„Oproti současným autobusům budou vozidla
navíc vybavená i USB nabíječkami,“ doplňuje
primátora ředitel Jablonecké dopravní Luboš
Wejnar.

Zajistit provoz městské hromadné dopravy
pro občany je povinností města, které vybírá

dopravce formou veřejné zakázky. A toto pro-
středí je velmi složité. „Stává se, jako se to stalo
i v našem případě, že neúspěšný dodavatel služ-
by se pak snaží všemi možnými prostředky mařit
a zpochybňovat výběr,“ připomíná jablonecký
primátor Čeřovský s tím, že zrušení rozhodnu-
tí o výběru dodavatele se domáhal neúspěšný
účastník zadávacího řízení, spol. BusLine MHD
Jablonecko, s. r. o., a to opakovaně. Loni v listo-
padu však Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS) potvrdil v rozkladu své předchozí
rozhodnutí a neshledal nezákonnost výběru

dodavatele na veřejnou zakázku na zajištění
dopravní obslužnosti pro roky 2023–2028. Vý-
běr jabloneckého dopravce tak je platný a ne-
měnný.

Zdeněk Kratochvíl ze společnosti ICOM trans-
port, a. s., jehož součástí je ČSAD Slaný, zdů-
raznil, že doprava je páteř ekonomiky. „Naše
společnost vytváří takové podmínky, abychom
zajistili dostatek řidičů, a to i zahraničních. Po-
kud to bude nutné, další možností, jak pokrýt
dostatečný počet řidičů, je práce na zkrácený
úvazek,“ dodává Kratochvíl. Spolu s ním se
setkání na jablonecké radnici zúčastnila také
Kateřina Kratochvílová, Jan Varhaník, Václav
Záveský a Lukáš Loup. 

Veřejnou zakázku na dodavatele městské
hromadné dopravy na pětileté období od 1. 2.
2023 do 31. 1. 2028 město vyhlásilo loni v čer-
vnu. Do zadávacího řízení se přihlásilo celkem
šest dopravců. Výběrové řízení vyhrála společ-
nost ČSAD Slaný, s. r. o., s cenou 54,97 Kč za kilo-
metr. Současný dopravce, společnost Umbrella
Coach & Buses, s. r. o., zabezpečuje dopravní ob-
služnost Jablonecka po dobu dvou let s celko-
vou cenou 60,56 Kč za kilometr.

(jn)

Tramvajové výročí letos bez jízd souprav
Ještě před rokem, 7. 2. 2021, jsme si tramva-
jové výročí tradičně připomněli při zvlášt-
ních jízdách původní jablonecké tramvajové
soupravy, pamatující trať z Rychnova do
Janova. 

Na této trati byly tramvaje v provozu v letech 1900
až 1965, tramvajová linka mezi nádražím a Pase-
kami byla zrušena v roce 1959, na trať do sou-
sedního Liberce vypravoval jablonecký doprav-
ní podnik své tramvaje až do konce roku 1969.

Mezi Libercem a Jabloncem byly úzkoroz-
chodné tramvaje v pravidelném provozu napo-
sled v sobotu 17. 7. 2021, o den později proběh-
lo za hojné účasti veřejnosti rozloučení s úz-
kým rozchodem v podobě zvláštních jízd všech
typů historických i současných tramvají.

Úplně posledními vozy, které metrovou trať
symbolicky projely v nočních hodinách, byla
souprava motorového vozu 6MT č. 117 a vlečné
trolejové věže č. 105. Přesně tyto vozy byly totiž
i u začátku jabloneckých tramvají. Motorový

vůz č. 117 slavnostně zahajoval provoz na me-
ziměstské trati v prosinci 1954 a vlečný vůz po-
máhal už při výstavbě tratí v roce 1899.

Na standardní rozchod vyjely běžné tramvaje
z Liberce do Vratislavic už v listopadu loňského
roku, jabloneckou část rekonstrukce se změnou
rozchodu kolejí čeká, v těchto dnech probíhá
výběr dodavatelů stavby čtyř úseků. Tramvaje
by se tak měly do Jablonce vrátit v dubnu roku
2023, doufejme, že následovat pak bude i pro-
dloužení tratě na nový terminál. Tomáš Krebs

Souprava jabloneckých vozů 6MT č. 117 z roku 1953
s vlekem č. 44 z roku 1932 při rozlučkových jízdách
v červenci 2021.

Foto 3x archiv Boveraclub

Souprava jabloneckých vozů 6MT č. 117 z roku 1953
s vlekem č. 44 z roku 1932 při historických jízdách
dne 7. 2. 2021.

Souprava jabloneckých vozů 6MT č. 117 z roku 1953
s trolejovou věží č. 105 z roku 1899 při úplně naposle-
dy v Jablonci nad Nisou společně s historickým vozem
„Bovera“ č. 78 z roku 1929 v noci z 18. na 19. 7. 2021.

Provoz MHD
Provoz městské hromadné dopravy o polo-
letních prázdninách 4. února a o jarních
prázdninách 14. 2.–18. 2. 2022 bude následující:
Po dobu pololetních prázdnin (4. 2. 2022) a jar-
ních prázdnin (14. 2. 2022–18. 2. 2022) nebu-
dou zabezpečeny spoje s číselným označením
40 a školní linky č. 131, 132 a 133. 

Navíc bude o pololetních prázdninách a jar-
ních prázdninách v provozu linka č. 121

Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jablonec
s odjezdy ze zastávky Pražská v 8.00, 9.30, 11.30
a 13.00 hodin.

O jarních prázdninách na lince č. 101 budou
prodlouženy až do Bedřichova spoje s odjez-
dem z autobusového nádraží v 9.15, 9.45, 10.45.
Zpět z Bedřichova budou odpoledne nad rámec
běžného jízdního řádu zajištěny spoje s odjez-
dem v 15.11 a 16.11 hodin.

(lw)

■ Dopravní informace

Foto Luboš Wejnar

Foto archiv MMJN
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Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pra-
covník – agenda sociálně právní ochrany dětí), 11.
platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající požadavkům
zákona č. 108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy
na úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkoušek od-
borné způsobilosti výhodou; organizační, komuni-
kační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůrčí prá-
ce, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu; schop-
nost pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí
odpovědnost; časová flexibilita (práce i mimo stano-
venou pracovní dobu); uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje pl-
nění úkolů svěřených Radou města Jablonec nad
Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle pra-
covní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úseku so-
ciálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy
(zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ob-
čanský zákoník, trestní zákon) na úseku práce s dět-
mi a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví
při zastupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které
se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 roky)
s nástupem ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. února 2022 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení dopravního a silničního
na odboru stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddě-
lení dopravního a silničního na odboru stavebním
a životního prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: znalost právních před-
pisů na úseku dopravy, stavebního zákona a předpisů
souvisejících včetně znalosti postupů podle správního
řádu; praxe minimálně 2 roky ve správním orgánu
vykonávající státní správu (i v přenesené působnos-
ti), při výkonu agendy silničního a dopravního úřadu;
složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti na po-
žadovaném úseku; dobrá orientace v prostředí výko-
nu přenesené působnosti státní správy; výborné ko-

munikační a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit
středně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení pro-
blémů; flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpověd-
nost; uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení pracovního ko-
lektivu, který zajišťuje veškerá správní řízení a další
postupy na úseku speciálního stavebního úřadu, dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) a předpisů souvisejí-
cích; na úseku silniční dopravy, dle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a na
úseku silničního hospodářství, dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 361/200 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých záko-
nů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním
provozu). Tato přenesená působnost je vykonávána
na území statutárního města Jablonec nad Nisou
a příslušných obcí spadajících do územní působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

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

Přihlášky do 7. února 2022 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení životního prostředí
a státní památkové péče na odboru
stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddě-
lení životního prostředí a státní památkové péče na
odboru stavebním a životního prostředí, 11. plato-
vá třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
v oblasti práva, ochrany životního prostředí či památ-
kové péče; popř. vyšší odborné vzdělání za podmínky
min. 2 let praxe v oboru; možno i středoškolské za
podmínky min. 3 let práce v oboru; vynikající znalost
právních předpisů na úseku ochrany životního pro-
středí a památkové péče a předpisů souvisejících
včetně znalosti postupů podle správního řádu; praxe
minimálně 3 roky ve správním orgánu vykonávající
státní správu (i v přenesené působnosti), při výkonu
agend ochrany životního prostředí a památkové péče;
složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti na po-
žadovaném úseku; dobrá orientace v prostředí výko-
nu přenesené působnosti státní správy; výborné ko-
munikační a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit
středně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení pro-
blémů; flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpověd-
nost; uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně velkého
pracovního kolektivu, který má na starosti výkon

státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny,
ochrany zemědělského půdního fondu, ochranu ovzdu-
ší, ochrany vod, ochrany zvířat proti týrání, ochrany
lesa, myslivost, nakládání s odpady a dále na úseku
státní památkové péče – to vše v rozsahu svěřeném
obcím, pověřeným obecním úřadům a obecním úřa-
dům obcí s rozšířenou působností.

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

Přihlášky do 7. února 2022 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení stavební úřad 
na odboru stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddě-
lení stavební úřad na odboru stavebním a životní-
ho prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělá-
ní ve studijním oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru, popř. vyšší odborné vzdělá-
ní v oboru stavebnictví za podmínky min. 2 let praxe
v oboru; možno i středoškolské za podmínky min.
3 let práce v oboru; znalost právních předpisů – sta-
vebního zákona a předpisů souvisejících včetně zna-
losti postupů podle správního řádu; praxe minimálně
2 roky ve správním orgánu vykonávající státní sprá-
vu (i v přenesené působnosti), při výkonu agendy sta-
vebního úřadu; složená zkouška zvláštní odborné
způsobilosti na požadovaném úseku; dobrá orientace
v prostředí výkonu přenesené působnosti státní sprá-
vy; výborné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit středně velký kolektiv; aktivní přístup
k řešení problémů; flexibilita, loajalita, samostatnost
a zodpovědnost; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz – minimálně
skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně velkého
pracovního kolektivu, který zajišťuje veškerá správní
řízení a další postupy stavebního úřadu podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast-
nického práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňova-
cí zákon), a to na území statutárního města Jablonec
nad Nisou a příslušných obcí spadajících do územní
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností s výjimkou obce Rychnov u Jablonce n. N.

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

Přihlášky do 7. února 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Ruční výroba skla je dědictvím UNESCO
Na základě návrhu Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou z února minulého ro-
ku rozhodlo ministerstvo kultury v prosinci
o zápisu Ruční výroby skla do Seznamu ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury
České republiky.

Tento zápis je zásadní podmínkou pro možnost
podání návrhu na zápis na Reprezentativní sez-
nam nemateriálního kulturního dědictví lid-
stva UNESCO. 

Příprava dokumentace ke společné nominaci
za všech šest zemí (Francie, která je hlavním
koordinátorem, Německo, Španělsko, Maďar-
sko, Finsko a ČR) se v těchto dnech finalizuje.
V prosinci navštívil Českou republiku filmový
štáb z Francie, aby zde v doprovodu muzejních
pracovníků natočil část dokumentačního filmu
zaměřenou na unikátní techniku ručního taže-
ní bižuterních tyčí v Preciose Ornele v Desné
a na techniku rytí a broušení skla ve firmě
Ladislav Ševčík Bohemia Crystal v Železném
Brodě. 

„Žádost se bude podávat v březnu a celý rok
zabere hodnotící procedura. Věřme, že bude ús-
pěšná,“ uvedla ředitelka jabloneckého muzea
Milada Valečková. (mv) Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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Maya je prvním miminkem roku 2022
První miminko Libereckého kraje a Jablonce nad
Nisou letošního roku se narodilo 1. ledna 2022
53 minut po půlnoci. Jmenuje se Maya Bar-
táková a váží 2 675 gramů. Maminka Hana
Bartáková je z Nového Města pod Smrkem
a Maya je jejím prvním děťátkem. 

Děvčátko přivítal ředitel nemocnice Vít Ně-
meček v pondělí 3. ledna a vzhledem k epi-
demiologické situaci se vše odehrálo v úzkém
kruhu. Ředitel předal mamince zlatý dukát
s medvídkem od primátora statutárního města
Jablonec na Nisou i dárky od hejtmana Libe-
reckého kraje. 

V roce 2021 přišlo na svět v jablonecké porod-
nici 1 332 dětí – 684 chlapců, 648 dívek, troje
dvojčata. Poslední miminko roku 2021 přišlo na svět 31. 12. ve 22.59 hodin. Na silvestra se v jablonecké
nemocnici narodilo sedm dětí, tři holčičky a čtyři chlapečci.

Nechoďte – volejte 
– podejte
Finanční úřad pro Liberecký kraj
vyzývá své klienty, aby do 7. února
využili novou službu. FÚ zveřejnil
telefonní čísla jednotlivých územ-
ních pracovišť, na kterých nabízí
informace a pomoc s vyplněním
daňových přiznání k dani z nemo-
vitých věcí tak, aby klienti nemu-
seli pracoviště FÚ vůbec navštívit.
Čísla platná pro územní pracoviště
v Jablonci nad Nisou jsou 483 339
346 nebo 483 339 373. „Pracovníci
správce daně se vám budou věno-
vat každý pracovní den,“ říká Eva
Dvořáková, vedoucí Oddělení ma-
jetkových daní FÚ pro Liberecký
kraj s tím, že telefonovat na daná
čísla je možné v pondělí a středu
v době mezi 8-16.30 h, v úterý a ve
čtvrtek 8-14.30 h a v pátek od 8 do
13.30 h. „Vyřizující územní praco-
viště je určené zejména místem
pobytu poplatníka. Pokud je takové
místo mimo Liberecký kraj a vy
nevíte, které územní pracoviště je
pro vás vyřizující, volejte na číslo
485 211 493 nebo 485 211 214,“ do-
dává Dvořáková. 

Zkontrolujte si 
dálniční známku
Systém elektronické dálniční znám-
ky, který spravuje Státní fond do-
pravní infrastruktury (SFDI) a pro-

vozuje státní podnik CENDIS, fun-
guje v Česku od 1. 12. 2020, tedy
déle než rok. V následujících
dnech skončí řadě řidičů platnost
roční známky, proto by si měli
zkontrolovat, do kdy přesně jim
platí a případně včas koupit novou.
Jde to jednoduše na webu edalni-
ce.cz. 

Na rozdíl od dřívějších papíro-
vých kupónů si u elektronické dál-
niční známky mohou motoristé
sami vybrat, od kdy jim začne pla-
tit. Kdo si nepamatuje zvolené da-
tum, může si ho snadno zjistit na
webu edalnice.cz. Ověření plat-
nosti konkrétní elektronické dál-
niční známky je velmi jednoduché
a nezabere ani minutu. Stačí na
webu edalnice.cz zadat příslušnou
SPZ. Systém pak vypíše konkrétní
datum i čas, od kdy a do kdy je da-
ná e-známka platná.

Vysoká rychlost je 
nebezpečný hazard
Během uplynulého roku řešili po-
licisté v Libereckém kraji 4 641
dopravních nehod, meziročně po-
čet stoupl o 124. Zemřelo při nich
15 lidí, dalších 47 utrpělo těžká
zranění a 1 025 osob se zranilo
lehce. Loňské dopravní nehody
mají o dvě oběti více než o rok
dřív, naopak těžce zraněných pod-
le policejních statistik výrazně
ubylo. Hlavní příčinou dopravních

nehod je dlouhodobě nepřiměřená
rychlost. Ta v roce 2021 zabila 5 li-
dí a 16 osob utrpělo těžká zranění.
Nesprávný způsob jízdy má pak za
následek 5 mrtvých a 11 těžce zra-
něných. Varovné jsou i nehody
motorkářů, které zpravidla mívají
vážné následky. Vloni na silnicích
v kraji zemřeli 3 motorkáři a 8 jich
záchranáři s těžkým poraněním
odvezli do nemocnic.

Dřevěná stavba roku
Nadace dřevo pro život zahájila
přihlašování do prestižní oborové
soutěže Dřevěná stavba roku. Už
dvanáctým rokem představuje ši-
roké veřejnosti díla těch, kteří umí
doslova kouzlit se dřevem a vytvá-
ří dřevěné stavby šetrné k přírodě.
I letos je pro soutěžící připraveno
šest soutěžních kategorií, do kte-
rých mohou přihlásit realizace ne-
bo návrhy různých typů dřevěných
staveb, jako jsou rodinné domy,
sruby, konstrukce, dětská hřiště,
rozhledny či dřevěné interiéry.
Přihlašování do 12. ročníku soutě-
že Dřevěná stavba roku probíhá do
28. února 2022 na webových strán-
kách soutěže. Soutěžící, kteří se
přihlásí do 31. ledna, navíc získají
20% slevu z registračního poplat-
ku. V březnu bude pro soutěžní dí-
la hlasovat odborná porota i široká
veřejnost. Na konci dubna pak
proběhne slavnostní vyhlášeni le-
tošních vítězů a jejich projektů.

V neděli 2. ledna se ve sportovním areálu v jabloneckých
Břízkách konal premiérový krajský závod v běhu na lyžích. Na
start se postavilo více jak 400 běžců, kteří na dvoukilomet-
rovém okruhu absolvovali úvodní klání roku. Foto Jiří Endler

Tradice novoroční cyklistické vyjížďky stále žije. I kdyby venku
zuřila vichřice, na Nový rok pravověrní cyklisté na kolo musí.
Tato společná tradice libereckých a jabloneckých cyklistů trvá
už od prvních válečných let. Foto archiv František Charvát

■ Vítání občánků
Sobota 15. ledna 2022
Nikol Vitmajerová, Leontýna Ko-
nopková, Dorotea Maule, Dominik
Vondruška, Jiří Nevečeřal, Barbora
Šimůnková, Karolína Sikorová, Do-
minik Mráček, Vincent Rubeš.

■ Jubilea
Diamantová svatba
Blahopřejeme manželům Janě
a Jaromírovi Beránkovým k jejich
významnému 60. výročí sňatku,
uzavřenému 24. 2. 1962. K dia-
mantové svatbě a do dalších let
společného žití přeje jen to nejlep-
ší celá rodina Beránkových.

Zlatá svatba
Manželé Libuše a Karel Švábenic-
ký oslaví 11. února 2022 zlatou
svatbu. Přesto, že jim osud za těch
50 let společné cesty životem na-
dělil nejen dny plné radosti, ale
také dosti starostí, vše společně
překonali. Výročí manželství je
oslavou jejich lásky. Proto ať dál
kráčejí ruku v ruce s láskou, tole-
rancí, obětavostí a úctou jeden
k druhému ještě mnoho let. To vše
a ještě mnohem více přejí ze srd-
ce dcery Hanička, Janička a Li-
buška s rodinami.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jana Válková

Na Jablonecku se 
objevil vlk
V obci Rádlo se pravděpodobně
objevil vlk. Zvíře zachytily v noci
kamery. „Vlk patří k chráněnému
druhu zvířat, jeho počty ve volné
přírodě rostou a je proto možné,
že se zde objeví. Je to však zvíře
plaché, bude se snažit před lidmi
utéct,“ řekl lesní hospodář Radek
Novotný.

Na místě je však výzva k veřej-
nosti, aby se v lese chovala, jak
náleží, chovatelé hospodářských
zvířat by měli zabezpečit výběhy
a pejskaři by neměli mít své psy
v lese na volno. „Osamělý vlk
i smečka se bude bránit, pokud se
dostane do konfliktu, a ten by
mohli vyvolat právě volně se po-
hybující psi,“ uzavřel Novotný. 
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zastupitelé rozdělovali dotace na obnovu 
domů v památkové zóně
Zastupitelé projednávali šest žádostí o dotaci
z Programu obnovy městské památkové zóny ro-
ku 2021, pro který byla v loňském rozpočtu měs-
ta alokovaná částka 1,5 mil. korun. Pět žádostí
schválili, šesté vyhovět nemohli kvůli vyčerpané
alokaci programu. 

„Zastupitelům jsme předložili šest žádostí o dotaci
z městského programu, vyhovět však bylo možné
jen pěti z nich. Poslední předložená žádost o dotaci
nemohla být schválená kvůli vyčerpání alokace
programu, kterou nelze navýšit. Žadateli proto do-
poručíme, aby svou žádost podal znovu do letošního
programu, pokud jej schválí únorové jednání zastu-
pitelstva. Nový příjem žádostí se předpokládá opět
od 1. dubna,“ říká náměstek pro ekonomiku a maje-
tek města Milan Kouřil. 

Program obnovy městské památkové zóny Jablo-
nec nad Nisou je určený pouze majitelům domů
v městské památkové zóně, které nejsou kulturní
památkou, proto nemohou žádat o dotace z Minis-
terstva kultury v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ. Oprávněný žadatel může žádat o 50% nein-
vestiční dotaci, maximálně však 150 tis. Kč na jeden
dům, a to na úhradu nákladů spojených se zachová-
ním a obnovou autentických prvků a konstrukcí - na
opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, ob-
novu fasády. Oddělení dotací přijímalo žádosti loni
od dubna do října, projekty, na něž byly dotace při-
dělené, musí být hotové do října tohoto roku. 

Ke schváleným projektům patří nová fasáda jižní
stěny domu v Jugoslávské ulici, obnova 39 oken do-
mu v Saskově ulici, oprava fasády spodního parteru
domu na Dolním náměstí včetně výměny vstupních
dveří do obchodů a nátěrů výkladců a oken, oprava
fasády domu v Podhorské ulici s doplněním kom-
pletní štukové výzdoby, oprava střechy a obnova fa-
sády z dvorního traktu domu na Mírovém náměstí.

Jablonecká dopravní se připravila na útok viru
Radní na svém posledním jednání schválili krizo-
vou variantu zajištění městské hromadné dopra-
vy pro případ, že by dopravce měl kvůli onemoc-
nění koronavirem nedostatek řidičů. 

Podle návrhu Jablonecké dopravní, a. s., (JD) i kri-
zová varianta pokryje základní dopravní obslužnost
daného území v pracovní dny v základním intervalu
30 minut.

„Je třeba pracovat s krizovou variantou, kdy do-
pravce nebude mít k dispozici dostatečný počet řidi-
čů autobusů a vyčerpají se i rezervní kapacity za-
městnanců. Proto jsme společně s krizovým odděle-
ním magistrátu a dopravcem Umbrella Coach &
Buses, s. r. o., připravili návrh omezení provozu MHD

pro případ, že by počet řidičů klesl o 55 %. Podle té-
to varianty by autobusy jezdily v pracovní dny v zá-
kladním intervalu, tedy po 30 minutách. Současný
základní interval mezi spoji na jednotlivá sídliště
v době ranní a odpolední dopravní špičky je 15 mi-
nut. Mimo Horní Proseč a Paseky přes Podhorskou
ulici, zde je špičkový interval 30 minut,“ vysvětluje
ředitel JD Luboš Wejnar a dodává, že toto dopravní
opatření zabezpečuje prioritně dopravu do zaměst-
nání, škol, k lékaři a zároveň neohrožuje standardní
chod města a okolních obcí. „Na největší sídliště
Mšeno se v připraveném dopravním opatření inter-
val v dopravní špičce prodlouží ze současných 7,5
minut na 15 minut,“ doplňuje Wejnar. 

Radní podpořili divadla malých forem
S kladným výsledkem skončila žádost o indivi-
duální dotaci z rezervy rozpočtu statutárního
města Covid kultura pro Jabloneckou kulturní
obec. Radní spolku schválili 20 tis. korun na akci
Divadla malých forem 2021.

Rezervu Covid kultura loni zřídili zastupitelé na
základě zrušeného dotačního programu na podporu
kulturních akcí nebo jejich cyklů. Sedm set tisíc ze
zrušeného programu přesunuli do zmíněné rezervy.
„Z rezervy už se podařilo podpořit 19 akcí částkou
ve výši 400 tis. korun, v rezervě tak zbývá 390 tis. ko-
run,“ říká náměstek pro oblast humanitní David
Mánek. 

Kokonín bude mít cyklostezku
Radní schválili přímé zadání veřejné zakázky na
zpracování dokumentace projektu s názvem
Organizace nemotorové dopravy v ul. Rychnov-
ská. Přímé zadání zvolil magistrát proto, že oslo-
vená firma zná prostředí a jeho specifické pod-
mínky.

„Oddělení investiční výstavby připravuje projekt
na stavbu cyklotrasy v Kokoníně od OK Maršovická
až po katastrální hranice města. Protože v minulosti
už byla na tuto akci zpracovaná studie, která je pro-
jednaná s koordinátorem cyklodopravy a Policií ČR,
rádi bychom na ni navázali a oslovili stejnou pro-
jekční kancelář,“ komentuje přímé zadání veřejné
zakázky náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

Projektová dokumentace je koordinovaná s pro-
jektem stavby u kokonínské společnosti IMP, podle
kterého by zde mělo vzniknout parkoviště pro automo-
bilovou dopravu, odstavné stání pro kaminoy a otočka
se zastávkou pro autobusy v dolní části Kokonína,
projekt řeší i stavební úpravy napojení vjezdu do
areálu IMP. Vše si vyžádá náklady ve výši 11,5 mil Kč
včetně DPH. Vyhotovení projektové dokumentace na
cyklotrasu by mělo stát dle nabídkové ceny 624 tis.
Kč včetně DPH. (jn)

■ Aktuálně
Kde žádat o povolení kácet 
Magistrát města Jablonce nad Nisou
(MMJN) bude od letošního února ře-
šit nejen kácení mimolesní zeleně na
území svého města, nýbrž nově také
na území města Rychnova u Jablon-
ce nad Nisou. Obyvatelé Rychnova
u Jablonce nad Nisou a Pelíkovic bu-
dou nyní o povolení kácet žádat na
jabloneckém magistrátě. 

Nově tak bude oddělení životního
prostředí a státní památkové péče
magistrátu řešit kácení na katastrál-
ním území Rychnova u Jablonce nad
Nisou a Pelíkovic. „Oprávnění žada-
telé o kácení, tedy vlastníci pozem-
ků, na kterých dřeviny rostou, popří-
padě nájemci či jiní uživatelé těchto
dvou katastrů, musí se žádostí o po-
volení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les na jablonecký magistrát,“
říká Jakub Šrýtr, vedoucí oddělení
životního prostředí a státní památko-
vé péče s tím, že žádost lze na magis-
trát zaslat i poštou nebo datovou
schránkou – kontakty jsou na webu
www.mestojablonec.cz. 

Změna vyšla z veřejnoprávní smlou-
vy, na níž se Jablonec nad Nisou
a Rychnov dohodly. „Tím hlavním
důvodem uzavřené smlouvy byla ná-
ročnost správních řízení,“ dodává
Šrýtr. 

V případě jakýchkoliv dotazů ze
strany žadatelů je možné se obracet
na pracovníky oddělení životního
prostředí a státní památkové péče
MMJN, kteří agendu ochrany příro-
dy vykonávají, kontakty jsou na we-
bových stránkách města.

Na památky jen od kraje
Každý rok touto dobou vyhlašovalo
Ministerstvo kultury dotační pro-
gram na obnovu památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působnos-
tí. Program se týkal příspěvků na ob-
novu památek, které nejsou v měst-
ské památkové zóně. 

„Letos však MK oznámilo, že kvů-
li úspoře finančních prostředků ze
státního rozpočtu pro rok 2022 ten-
to program nevyhlásí,“ říká Jakub
Šrýtr ze státní památkové péče magist-
rátu a dodává, že dotační program na
záchranu a obnovu památek vyhlásil
Krajský úřad LK. Žádosti se podáva-
jí od 24. ledna, konečný termín je 14.
února 2022 do 16.00 hodin. Rozho-
dující je datum a hodina doručení
(a to i elektronicky!), nikoli datum
podání na poštu. Maximální výše do-
tace může činit 350 tis. Kč, tj. 70 %
způsobilých nákladů projektu. 

https://dotace.kraj-lbc.cz/pamat-
kova-pece/7-2-zachrana-a-obnova-
pamatek-v-libereckem-kraji-2022-
d454952.htm (jn)

Foto Petr Vitvar

Dům v Korejské ulici v Jablonci nad Nisou
získal loni titul Památka roku 2020
Libereckého kraje. Foto Jiří Endler
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Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Mám Jablonec velmi ráda. Je to město, kde
jsem vyrostla a do kterého jsem se po studiích,
práci v Praze a v zahraničí, vrátila. Narodily se
nám děti, a když dospěly do školkového věku,
chtěla jsem se zapojit do života ve městě.
Nejprve jsem začala pomáhat s vedením skaut-
ského oddílu, následně jsem se nechala strh-
nout nadšením přátel pro komunální politiku.
Psal se rok 2018 a vytvářela se kandidátka do
komunálních voleb. Rozhodla jsem se, že se
připojím ke kolegům podobně smýšlejícím. Na
Pirátské straně se mi líbila její otevřenost, pro-
gresivita. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Z titulu členky výboru se věnuji zejména finan-
cím. Podařilo se nám prosadit otevřené hospo-
daření města přes tzv. rozklikávací rozpočet,
kde si lze zobrazit výdaje města až na úroveň
jednotlivé faktury. Jsem maminka tří dětí, takže
mě zajímá i problematika vzdělávání, dětských
hřišť a sportovišť. Vnímám, co zde chybí, např.
skatepark, bikepark apod. To jsou sporty, které
jsou z pohledu města na okraji, ale táhnou
mnoho mladých. Myslím si, že je v politice má-
lo mladých lidí, málo žen, což bych také ráda
nějakým způsobem ovlivnila. Z mé zkušenosti
ženy do politiky přináší větší klid.

Jakou vysokou školu jste si zvolila?
Po gymnáziu jsem zvažovala kam dál a zvítězi-
la Vysoká škola ekonomická v Praze. Vybrala
jsem si fakultu mezinárodních vztahů a diplo-
macie, zejména pro široké možnosti využití
v mezinárodním prostředí. Nejprve jsem vystu-
dovala mezinárodní obchod a následně se dále
specializovala na diplomacii a rozvojovou po-
moc.

Našla jste po škole v oboru uplatnění?
Při studiích, v době stáže v Paříži, jsem praco-
vala v Českém kulturním centru, které spadá
pod Ministerstvo zahraničí. To byla krásná do-
ba a ráda na Francii vzpomínám. Další pracov-
ní zkušenosti jsem získávala v Kanadě, kde
jsem nějaký čas pracovala v cestovním ruchu
v Britské Columbii a poté v obchodní společ-
nosti v Calgary. Po studiích jsem nastoupila do
poradenské společnosti Ernst & Young, kde
jsem spolupracovala na auditech obchodních
a výrobních podniků. Byla to velmi intenzivní
pracovní zkušenost, ale naučila mě rychlé
orientaci v novém prostředí. Poté jsem přešla
do mezinárodní humanitární organizace ADRA
na pozici finanční ředitelky. Práce to byla velmi
pestrá, ale náročná na koordinaci. Krize a hu-
manitární katastrofy nejdou plánovat. Záhy po
mém nástupu přišly povodně v Libereckém
kraji, zároveň jsme řešili mnoho zahraničních
projektů, např. humanitární pomoc po země-
třesení na Haiti. S narozením dcery jsem práci
na plný úvazek opustila a převzala jsem vedení
rodinného penzionu v Nové Peci na Šumavě.
Rozšířila jsem tým, který je skvělý, a mohu vše
řídit na dálku. 

Máte dvě holky a kluka, zvládáte práci, po-
litiku, rodinu?
V začátcích to bylo náročné, ale nyní už je vše
zajeté a našla jsem systém, ve kterém dokážu
práci a politiku s rodinou skloubit. Nejnároč-
nější bylo období lockdownu, kdy bylo nutné
zároveň zajišťovat online výuku dětí ve dvou
různých třídách a k tomu se připravovat na pra-
covní jednání nebo vařit oběd. Podobné to asi
bylo ve všech rodinách. Ve volném čase se vě-
nuji skautskému oddílu. Ráda vyrazím na kolo
nebo běžky.

Jak vnímáte současný Jablonec?
Město má mnoho podob, jeho poloha je výji-
mečná a jedinečná. Máme krásnou přehradu,
děti vyrůstají blízko přírody, vše je v krátké do-
cházkové vzdálenosti – sportoviště, školy, škol-
ky, obchody. Do toho je zde mnoho výborných
volnočasových organizací, které vedou lidé za-
pálení pro věc. Například ZUŠ, Vikýř, skautské
středisko nebo legendární lyžařská školka na
Severáku. Co podle mého pokulhává, jsou ve-
řejná prostranství. Pořád trochu žijeme z minu-
lé slávy města z přelomu 19. a 20. století. Do
těchto míst by měly směřovat větší investice,
aby bylo město pro obyvatele přívětivé, aby
i v centru byla místa na odpočinek, prostor pro
maminky s dětmi i pro děti samotné. Je zde
mnoho zanedbaných míst a ta si určitě zaslou-
ží naši pozornost. Ráda bych obyvatele vyzvala,
aby se zapojili do dění kolem sebe. Jedna z cest
je využití participativního rozpočtu. Jsem ráda,
že se vytvořily osadní výbory, jejichž prostřed-
nictvím mohou lidé v daných lokalitách více
ovlivnit dění v daném místě. Přála bych si, aby
se do života a dění ve městě zapojilo více mla-
dých lidí, neboť jen tak mají možnost ovlivnit
budoucnost města, ve kterém budou žít dalších
50 let.

Jaká je Jarmila Valešová?
Jsem přátelská a komunikativní, snažím se dří-
ve naslouchat než mluvit. Je pro mě důležitá at-
mosféra týmu, ve kterém pracuji. Snažím se
hledat co nejlepší řešení, i když to nemusí být
vždy nejsnadnější cesta. Mám ráda, když se vě-
ci dějí, ne když se o nich jenom mluví.

Jiří Endler

Jarmila Valešová
Mám ráda, když se věci dějí, ne když se o nich jenom mluví

■ Jarmila Valešová
Narodila se v roce 1982 v Jablonci nad Ni-
sou, je absolventkou Gymnázia U Balvanu
a VŠ ekonomické v Praze. Podniká v oblas-
ti cestovního ruchu. Je maminka tří dětí.
Zastupitelkou města je od roku 2018, v le-
tech 2018–2019 byla členkou rady města,
od roku 2018 je členkou finančního výboru,
členkou dozorčí rady JE, a. s. Kandidovala
za Českou pirátskou stranu. Od roku 2020
je zastupitelkou Libereckého kraje, místo-
předsedkyní finančního a zdravotního vý-
boru LK a členkou dozorčí rady KNL, a. s.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Jarmila Valešová

Foto archiv Jarmila Valešová
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Kvůli pandemii se v roce 2021 Novoroční kon-
cert nekonal, proto nebylo možné předat
ocenění za rok 2020. „A tak letos na jeviště jab-
loneckého divadla vystoupali hned čtyři nomi-
nanti, respektive Christa Petrásková a bývalá
i současná ředitelka OS ČČK. Dva laureáty ce-
ny Pro meritis zastupovali jejich rodinní pří-
slušníci, a to za dlouholetého jabloneckého
kronikáře Miroslava Čumpelíka cenu převzal
jeho syn David, za hudebníka Jana Krajníka
bratr Radek,“ vysvětluje vedoucí kanceláře pri-
mátora Jana Matěchová. 

„Jsem velmi rád, že letos bylo možné, i když
za dodržení všech opatření, ocenění předat
a příchod nového letopočtu oslavit Novoročním
koncertem. Věřím, že v budoucnu už nebude
nutné takto slučovat dva ročníky, jak jsme to
museli učinit letos,“ konstatuje primátor Če-
řovský. 

Jakmile primátor Čeřovský předal ocenění za
rok 2020 a 2021, začal Novoroční koncert, kte-
rý už je několik let v režii Filharmonie Hradec

Králové. Letos se taktovky chopila dirigentka
Miriam Němcová, sopranistka Monika Somme-
rová a tenorista Michal Bragagnolo zazpívali
známé operetní melodie z díla Oskara Nedbala,
Rudolfa Piskáčka, Julia Fučíka, Rudolfa Frimla,
Franze Lehára, Johanna Strausse ml. a Emme-
richa Kálmána. 

Už v těchto dnech je podle Jany Matěchové
možné zasílat návrhy na osobnosti, jimž by moh-
la být na základě doporučení pracovní skupiny
udělená cena Pro meritis za rok 2022 ve 13. roč-
níku. „Smyslem Pro meritis je udělit čestné ve-
řejné ocenění zejména těm osobám, které
v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji
města a občanského života, nebo k dobrému
jménu Jablonce nad Nisou, a to nezištným
a zvláště příkladným způsobem,“ sděluje Ma-
těchová. 

Nominace nových držitelů ocenění je možné
posílat na e-mailovou adresu matechova@mesto-
jablonec.cz, a to až do 30. června 2022.

(red)

Primátor předával ocenění
Pro meritis 
Hned čtyři ocenění Pro meritis předal jablonecký primátor Jiří Čeřovský
na Novoročním koncertě v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.
Z primátorových rukou převzaly nejvyšší městské ocenění Christa Petrásková
a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N. (OS ČČK),
in memoriam byla udělená ocenění Miroslavu Čumpelíkovi a Janu Krajníkovi.

■ Cena Pro meritis za rok 2020
Miroslav Čumpelík 
– in memoriam (1920–2000) za rozvoj mezi-
národní spolupráce města Jablonec n. N.

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

■ Cena Pro meritis za rok 2021
Jan Krajník 
– in memoriam za dlouholeté působení
v oblasti hudební a vzdělávání

Christa Petrásková
v letošním roce oslavila 80. narozeniny,
za zpřístupňování lokálního a regionálního
historického bohatství včetně publikační
činnosti

■ Držitelé Ceny města 
Pro meritis a čestného občanství
• za rok 2011
Václav Vostřák
• za rok 2012
manželé Jana a Josef V. Scheybalovi 
(in memoriam)
Barbora Špotáková (čestné občanství)

• za rok 2013 
Jiří Dostál, Karel Pelant, Siegfried Weiss
• za rok 2014 
Václav Poláček (in memoriam)
Zdeněk Neruda (čestné občanství)

• za rok 2015
Otokar Simm, Jaroslav Hlubůček
• za rok 2016
Jan Strnad, Jan Vízek
• za rok 2017
Ivo Jörg, Pavel Šochman
• za rok 2018
Paul Rausnitz (čestné občanství – ocenění
si nepřevzal, zemřel) 
Dobroslava Kricklová
• za rok 2019 
Ivan Ullsperger (in memoriam) 
Tomáš Pospíšil

Miroslav Čumpelík 
Dlouholetý kronikář statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. Je laureátem ceny Pro meritis
za rok 2020, ocenění získal za rozvoj meziná-
rodní spolupráce města Jablonec nad Nisou.

Rodáka z pražských Vinohrad do našeho regio-
nu přivál komunistický puč v únoru 1948. Po
vystudování komerční ekonomie – mimocho-
dem mezi jeho spolužáky patřil Jan Opletal i po-
zději slavná cestovatelská dvojice Hanzelka-
Zikmund – rychle získal místo na ministerstvu
paliv. Konec nadějím na skvělou kariéru ale
rychle udělalo obvinění a politický proces s jeho
manželkou, po kterém musel odejít do pohrani-
čí. Jako třídní nepřítel totalitního režimu žil
v nuzných podmínkách děravé maringotky, zá-
hy však získal práci v jabloneckých uhelných
skladech, později až do důchodu pracoval
v místním podniku Restaurací a jídelen.

Miroslav Čumpelík měl nadání na řeči – do-
mluvil se v neuvěřitelných deseti jazycích, což
byla i cesta k mezinárodním pracovním i osob-
ním vztahům – stál za partnerstvím Jablonce
s tehdy východoněmeckým Bautznem a pro res-

taurace byl např. autorem kdysi tak oblíbených
dnů německé kuchyně u nás a české v Sasku. 

I přes totalitní praktiky režimu si nikdy na ne-
přízeň osudu nestěžoval – synové se o pohnu-
tých osudech rodiny dozvídali až po roce 1989.
Byl velkým profesionálem – když nastoupil do
restaurací, nechal se zapsat do kurzů a karlo-
varskou hotelovku absolvoval jako nejlepší stu-
dent a vynikající kuchař amatér. Ale především
byl velkým jabloneckým patriotem a s pečlivostí
sobě vlastní se dvě desetiletí staral o městskou
kroniku. 

Do širšího povědomí se tak Miroslav Čumpe-
lík zapsal především jako skvělý jablonecký
kronikář. Vše psal na klasickém psacím stroji,
do elektronické podoby a počítače mu záznamy
přepisovala manželka. Mnohem méně se ví, že
za svoji odbojovou činnost ve skautských Káča-
tech byl po sametovém podzimu i vyznamenán.
To jen dokládá hlavní rysy jeho povahy – ne-
zištnost, skromnost, vstřícnost a nesmírnou
pracovitost, byl skutečně dobrým člověkem
v tom nejlepším smyslu. Stává se tak historicky
16. laureátem jabloneckých cen Pro meritis, kte-
rou získal in memoriam. Cenu za svého otce na
Novoročním koncertě převzal syn David.

Foto Martin Kubišta

Foto archiv David Čumpelík
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Oblastní spolek Českého
červeného kříže Jablonec
nad Nisou 
Historicky první organizace oceněná medailí
Pro meritis. Cenu získala za příkladné činy
provedené v obecný prospěch.

Činnost Červeného kříže u nás sahá až do dru-
hé poloviny 19. století, do časů rakousko-uher-
ského císařství, vlastní Československý a Český
kříž datuje svůj vznik rok po vzniku samostat-
né republiky, v roce 2019 si tak připomněl ku-
laté 100. výročí. Vůbec první zmínka o působe-
ní organizace na Jablonecku je z roku 1934,
první pamětní kniha spolku pak mapuje rok
1956.

Ale v celé dlouhé historii tradiční zdravotní,
humanitární a sociální organizace asi nebylo
tak složité období, jako s příchodem koronavi-
ru. K obvyklým činnostem, jako je hledání no-
vých dárců krve a kostní dřeně, osvětové práci,
činnosti navazující na sociální služby a provo-
zování kurzů první pomoci, přibyla s pandemií
především náročná práce v terénu. V první

řadě to byla pomoc seniorům – jednak s one-
mocněním, ale i s běžným životem během nou-
zového stavu a lockdownu. Od rozvozu léků,
nákupů potravin a zboží až po starost o domácí
mazlíčky, kydání hnoje a krmení slepic nevyjí-
maje. 

V minulých dvou letech tak jablonecký spo-
lek tímto způsobem pomohl tisícovce lidí
z Jablonecka a Semilska, získal asi 300 dobro-
volníků, s nimiž odsloužili neuvěřitelných 50 ti-
síc hodin práce.

Velkou měrou se o to zasloužila tehdejší ředi-
telka jabloneckého spolku Českého červeného
kříže, paní Kateřina Havlová, která po deseti le-
tech v čele jabloneckého spolku v současnosti
pracuje jako sestra záchranářka na jednotce in-
tenzivní péče jablonecké nemocnice. Jablonec-
ká pobočka Červeného kříže se tak stává vůbec
první organizací, která prestižní ocenění Pro
meritis získává.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jab-
lonci nad Nisou je jeden z více jak sedmdesáti
pobočných spolků v České republice, které fun-
gují. Je neziskovou organizací, veřejně prospěš-
nou s vícezdrojovým financováním a transpa-
rentním hospodařením.

Jan Krajník 
Spojil celý svůj život s Jabloncem nad Nisou.
Byl to velmi kulturní a vnímavý člověk, jehož
osobnost spojovala mnohá nadání, zájmy
i postoje. Vedle hry na kytaru na pražské
konzervatoři vystudoval i teologii na Karlově
Univerzitě. Ale kromě křesťanství se velmi
zajímal i o východní budhismus a hinduis-
mus. Svoje zájmy tak věnoval hudbě, víře,
mystice a józe. 

Jako skvělý kytarista hrál v obou nejslavnějších
orchestrech Libereckého kraje, u Ladislava Ba-
reše i Rudy Janovského. Byl také dlouholetým
členem orchestru libereckého Divadla F. X. Šaldy.
Své hudební zkušenosti předával také budou-
cím muzikantům v jablonecké základní umě-
lecké škole. 

Byl rovněž zajímavým hudebním autorem, ky-
tarové party psal jak klasické, tak bluesové. Pro
písničky skládal výborné texty a byl nápaditým
hudebním aranžérem. Celkem mu vyšlo šestnáct
knížek notových zápisů s jeho vlastní tvorbou. 

Muzikantský život pak Jan Krajník spojil pře-
devším se třemi hudební skupinami: letos to

bude rovných třicet let, co založil kapelu Mand-
ragora, v roce 2009 pak art rockovou formaci
s názvem Eridu, o rok později stál u zrodu pop
rockové Nauticy, pro niž se stal i producentem.
Se skupinami nahrál řadu alb. V roce 2013 si
s Eridu splnil svůj sen o natočení a produkci
klasické analogové vinylové desky, což si o ně-
co později zopakoval i s Nauticou. Kromě mu-
ziky ale také rád maloval, fotografoval, cestoval
a stihnul psát povídky nebo krátké filosofické
texty. 

O umělcích se často říká, že musí nejprve
zemřít, aby byli slavní. V případě Jana Krajníka
to rozhodně neplatí. Už za svého života patřil
k největším hudebním osobnostem Jablonecka
a celého regionu. Bohužel, srdce vynikajícího
muzikanta, přemýšlivého člověka a mystika ne-
stačilo na následky covidu z jara roku 2021.
Zemřel krátce po svých 62. narozeninách. 

Jan Krajník se tak zařazuje k několika laure-
átům cen Pro meritis in memoriam, jeho hu-
dební party i muzika tu ale zůstávají. A koncem
února k tomu přibude i vzpomínková kniha na
jeho zajímavou životní pouť. Cenu na Novo-
ročním koncertě převzal za Jana Krajníka jeho
bratr Radek.

Christa Petrásková 
V letošním roce oslavila 80. narozeniny, oce-
nění Pro meritis získala za zpřístupňování
lokálního a regionálního historického bo-
hatství včetně publikační činnosti.

Etnoložka a historička, se narodila na začátku
40. let minulého století do německé rodiny
v jabloneckém Mšeně. Jako antifašisté nemuse-
li do odsunu, rodina požádala o české občanství
a mohla si odkoupit i svůj dům, ve kterém paní
Christa žije dodnes.

Uprostřed studií na jabloneckém gymnáziu
odešla pracovat do továrny, jen o něco později
se pak v sanatoriu ve Vysokém nad Jizerou se-
známila se svým budoucím mužem Josefem, se
kterým se brzy vzali a do rodiny přibyl syn
Josífek.

V zájmu o historii ji pomohla výborná jazy-
ková vybavenost, k němčině a češtině už v 15
letech přidala i výbornou angličtinu. Na krátký
čas studií na jabloneckém gymnáziu musela
navázat při práci v podniku Bižuterie – nejprve
dokončila firemní školu a pak i obchodní aka-
demii. S novou prací v technické knihovně při-

šly v 80. letech první překlady sklářské litera-
tury, po sametové revoluci i práce v knihovně
jabloneckého Muzea skla a bižuterie a s jejím
výborným lingvistickým vybavením lehce
zvládla i práci průvodkyně.

Velkým koníčkem paní Christy – mimocho-
dem, netradiční výslovnost jejího křestního
jména s CH souvisí s návštěvou její maminky
v Budapešti – byly a jsou skleněné knoflíky.
Těm už uspořádala deset výstav. Je obdivuhod-
né, že neustala ve vzdělávání, v roce 2003 je ús-
pěšně završila na Karlově univerzitě diplomem
z etnologie. Ráda cestuje a ve světě má i dlou-
hou řadu přátel.

Zájem o místní historii a česko-německé
vztahy jí zůstal největší zálibou a o zajímavá
fakta se také ráda podělí – pro Jablonecký mě-
síčník píše oblíbenou rubriku, Co bylo před 100
lety. Ráda fotografuje – vůbec nejraději svoje
pravnoučata. Pokud zbyde čas, ráda otevře
Babičku nebo Heinricha Bölla, a když se sejde
rodina, přijdou na řadu i její proslulé špízy
a spezle. Christa Petrásková je stále aktivní a či-
norodá dáma, které na elánu a lásce k Jablonci,
regionu i jejich historii nic neubrala ani úžasná
životní osmdesátka.

Foto Martin Kubišta

Foto Martin Kubišta

Foto Filip Novák



(16)

jablonecký měsíčník únor 2022

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

1. 2. /úterý/ 14.00 hodin
NÁRODNÍ PARKY JIŽNÍ AFRIKY
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

1. 2. /úterý/ 17.00 hodin
MESSIER MARATON
Astronomické okénko Martina
Gembece.

8. 2. /úterý/ 14.00 hodin
GENEALOGIE 
HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
Úvodní hodina nového přednáškového
semestru Virtuální univerzity třetího
věku.

8. 2. /úterý/ 17.00 hodin
O PSANÍ S GABRIELOU 
JAKOUBKOVOU
Autorským čtením a vyprávěním se
představí Gabriela Jakoubková, jedna-
dvacetiletá nadějná spisovatelka, která
ve svém věku vydala již čtyři knížky.
První Rozhovory z Krkonoš
a Podkrkonoší napsala ve čtrnácti
letech.

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

22. 2. /úterý/ 17.00 hodin
GDAŇSK A JEHO OKOLÍ
Cestovatelská beseda s Luborem Lacinou.

Nové luštitelské a znalostní soutěže:
ČTENÁŘSKÉ BINGO – soutěž pro
děti na podporu čtení
KNIHO-HLAVO-LAMY – zábavná
soutěž pro zvídavé děti

VÝSTAVY
MALÉ ZASTAVENÍ
Své snímky v prostoru schodiště vysta-
vují Jitka a Marián Majtánovi.

MOŽNOSTI PORTRÉTU
Svoji tvorbu představuje Anna
Novotná, čerstvá absolventka 7. roční-
ku výtvarného oboru ze Základní
umělecké školy z Jablonce nad Nisou.

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

5. 2. /sobota/ 13.00–17.00 hodin
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 
S MONTYM
Nabídka kreativních dílniček pro děti
každého věku. Součástí bude samo-
zřejmě řádění na atrakcích v koutku.
Koutek Monty v OC Rýnovka.
Informace: B. Pospíšilová; 
pospisilova@vikyr.cz.

12.–19. 2. /sobota–sobota/
JARNÍ PRÁZDNINY NAD ZUBAČKOU
Týden plný her venku i uvnitř, zábavy,
výlet. Desná v Jizerských horách;
Chalupa Nad Zubačkou. Informace:
A. Tauchmanová; a.tauchmanova@
vikyr.cz. Přihlášky do 10. 1.

14.–18. 2. /pondělí–pátek/ 8.30 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY S MONTYM
Příměstský tábor pro děti od 5 let,
děti se schází každý den v koutku
Monty OC Rýnovka. Součástí progra-
mu je řádění na atrakcích v koutku,
venkovní aktivity, výlety po okolí
a návštěva jízdárny. 
Cena 2 290 Kč. 
Informace: B. Pospíšilová; 
pospisilova@vikyr.cz.

14.–16. 2. /pondělí–středa/ 
9.00–13.00 hodin
JARNÍ SOUSTŘEDENÍ 
NA BĚŽKÁCH
Malí lyžaři se formou her seznámí se
základy klasického běžeckého lyžová-
ní. Celé dopoledne tráví venku, svači-
nu si nosí v batůžku. V případě velké
nepřízně počasí náhradní plán.
Informace: P. Svoboda; 
zeminova@vikyr.cz.

14.–20. 2. 
VALENTÝNSKÝ ZOOMING
Samoobslužná pátrací akce.
Informace: A. Tauchmanová; 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

25. 2. /pátek/ 18.00–22.00 hodin
ŠITÍ SE ZAŠÍVÁRNOU
Kurz šití pro začátečníky i pokročilé.
Informace: Martina Janegová;
majda.janegova@gmail.com.

26. 2. /sobota/ 13.00–18.00 hodin
MASOPUST U MONTYHO
Výroba masek, masopustní průvod
i občerstvení zakončené na atrakcích
dětského koutku. 
Informace: B. Pospíšilová; 
pospisilova@vikyr.cz.

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

10. 2. /čtvrtek/ – 18.00 hodin
SMYČCOVÝ KONCERT
Vystoupí žáci smyčcového oddělení,
koncertní sál ZUŠ, ul. Podhorská.

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

do 26. února 2022
BETLÉMY A VÁNOČNÍ
POHLEDNICE JIŘÍHO ŠKOPKA 
Výstava akademického malíře Jiřího
Škopka (1933–2018), absolventa želez-
nobrodské sklářské školy. Při příleži-
tosti konání výstavy vydala Městská
galerie MY vystřihovací malovaný
Betlém z Jablonce nad Nisou, který vy-
tvořila výtvarnice Markéta Škopková.

24. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JAK SE DĚLÁ BETLÉM
Beseda s komentovanou prohlídkou.
Setkání nad výstavou betlémů a vánoč-
ních pohlednic Jiřího Škopka za účasti
jeho blízkých přátel, Jana Luštince,
emeritního ředitele Krkonošského mu-
zea v Jilemnici, Vlastimila Havlíka,
emeritního ředitele Muzea textilu
v České Skalici, a Markéty Škopkové,
autorky Betlému z Jablonce nad Nisou.
Rezervace na galerie-my@seznam.cz
nebo 483 456 202.

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

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

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
19. 2. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC OREL RTYNĚ
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

26. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ LIBERECKÉ LIGY ELÉVŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
kurty č. 1 a 2.

27. 1. /neděle/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC 
– FBC PANTHERS LIBEREC
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
4. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC MALIBU MB
II. liga západ, centrkurt.

11. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– ABSOLUT ČERNÝ DUB
II. liga západ, centrkurt.

18. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC JERIGO 1994 PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
20. 2. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt

20. 2. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ DUKLA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt

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

12. 2. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

26. 2. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– LOKOMOTIVA LIBEREC I
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

26. 2. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

2. 2. /středa/ 16.30 hodin
5. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

4. 2. /pátek/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY LKAS
Soutěž družstev mladšího a nejmladšího
žactva. Pořádá AO Slovan Liberec.

5. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS+KHK JUNIORŮ
A DOROSTU
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci s AO
TJ LIAZ.

9. 2. /středa/ 16.30 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

12. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS+ KHK STARŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci
s KAS Liberec.

16. 2. /středa/ 16.30 hodin
7. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

19. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA 
Krajský přebor jednotlivců LKAS na
3 000 m. Pořádá Spolek přátel atletiky
ve spolupráci s AO TJ LIAZ.

20. 2. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS+ KHK MUŽŮ A ŽEN
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci s LKAS.

23. 2. /středa/ 16.30 hodin
8. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

26. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MČR VETERÁNŮ VE VÍCEBOJÍCH
Pořádá LKAS ve spolupráci s AO TJ LIAZ.

27. 2. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBOR LKAS NEJMLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci
s LKAS.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz

5. 2. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC 
– FC SIGMA OLOMOUC
FORTUNA : LIGA, 20. kolo.

19. 2. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – AC SPARTA PRAHA
FORTUNA : LIGA, 22. kolo.
Termín utkání se vzhledem k TV 
přenosům může změnit.

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

5. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC DRACI BÍLINA
II. liga muži.

12. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– MOSTEČTÍ LVI
II. liga muži.

19. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC DĚČÍN
II. liga muži.

23. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC WIKOV HRONOV
II. liga muži.

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

■ Nabídka sportovních pořadů
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V muzeu můžete vyzkoušet malování na sklo
Unikátní kompozice děl uznávané sklářky
Dany Zámečníkové, výstavu ve výstavě vě-
novanou vzorkařkám jablonecké bižuterie,
ale i tvůrčí dílny na prázdninové dny při-
pravilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie
na únor.

V lednu bylo muzeum nuceno kvůli nákaze co-
videm19 mezi zaměstnanci na několik dní zcela
uzavřít, ale na únor je opět nachystán bohatý
program plný novinek. Hned první pátek bude
patřit dětem, na které čeká dárek k vysvědčení
v podobě tvůrčí dílny. „Děti i dospělí si mohou
vyzkoušet tradiční techniku podmalby na skle
a vytvořit si skleněný obrázek se zimními moti-
vy,“ pozvala edukátorka Milena Zachařová.
Jako dárek k vysvědčení mají děti dílnu i vstup
do celého muzea zdarma. 

Další dílny na ně pak čekají o jarních prázd-
ninách. V úterý 15. února si mohou vyrobit zá-
ložku do knihy, ve čtvrtek 17. února krasohled,
v sobotu 19. února lampion. Je připraven také
relaxační koutek i kvízy, za které lze získat ma-
lou odměnu.

Od 11. února nabídne muzeum prostorové
objekty uznávané výtvarnice Dany Zámečníko-
vé v unikátní kompozici nachystané přímo pro
muzejní přístavbu. Výstava má název Země
v oblacích.

„České sklářství přineslo ve druhé polovině
20. století řadu inspirativních podnětů, mezi
něž patří využívání skla jako materiálu k vy-
tváření unikátních uměleckých děl rovnocen-
ných s díly sochařů a malířů. Vedle dominující

sochařské skleněné tavené plastiky se někteří
výtvarníci vydali i směrem k malířství a prosto-
rovým kompozicím. K nejoriginálnějším z nich
od počátků své umělecké dráhy patřila Dana
Zámečníková,“ originálně představil sklářku
hlavní kurátor muzea Petr Nový. 

Připraveny jsou i dvě menší výstavy v rámci
stálých muzejních expozic. Ve stálé expozici
skla byla již v lednu nainstalována krátkodobá
výstava české sochařky a sklářské výtvarnice
Jiřiny Žertové u příležitosti jejích letošních 90.
narozenin. Od 15. února se ve stálé expozici bi-
žuterie objeví připomínka životních jubileí čtyř
úspěšných a svým rukopisem nezaměnitelných
vzorkařek jabloneckých bižuterních podniků
Stanislavy Čechové, Zdeny Hájkové, Vlasty Kol-
dovské a Marcely Kourkové. Prezentované ko-
lekce představí jimi vytvořené soutěžní expo-
náty z let 1978–1989 dochované ve sbírce MSB.

Muzeum je v únoru otevřeno od úterý do ne-
děle od 10 do 17 hodin. Otvírací dobu i konání
akcí je vhodné si z důvodu možných změn pře-
dem ověřit na webových stránkách. 

(mv)

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Poctu Janu Krajníkovi vzdají v Eurocentru
Kytarista, zakládající člen kapel Mandrago-
ra a Eridu, dlouholetý pedagog Základní
umělecké školy v Jablonci nad Nisou, autor
metodiky hry na kytaru a především citlivý
člověk s uměleckou duší a jedinečným vní-
máním světa – to byl Honza Krajník. Jeho
tvorbu i osobnost připomene multimediální
koncert v Eurocentru v neděli 27. února.

Symbolicky v den, kdy by Jan Krajník oslavil
další narozeniny, se na pódiu sejdou jeho spo-
luhráči z kapel Nautica, Eridu a Mandragora.
Součástí programu bude projekce a představe-
ní jeho posledních autorských počinů – křest
knihy Vzpomínky na blázinec a desky kapely
Eridu Sound of Blood.

Honza Krajník ovlivnil svým hudebním i pe-
dagogickým působením kulturní scénu v Jab-
lonci a jeho tvorba, i díky projektům jako je
tento koncert, žije dál. 

„Lehce jsem podlehl kouzlu Honzova podi-
vuhodného světa, v němž zněly jeho vlastní
písničky, ale zněl zde i Ozzy Osbourne, Bach,
Jethro Tull a Brouci z Liverpoolu, v krajinách,
kde se Vinnetou potkával s Julem Vernem a Sal-
vadorem Dalím. V Honzově duchovním světě se
přirozeně prolínal Východ se Západem, Bha-
gavadgíta s Biblí svatou, či dokonce s Tibetskou
knihou mrtvých. Na každé zkoušce jsme hráli
nějakou novou Honzovu skladbu nebo úplně
novou verzi té minulé. Jeho hudební, slovní
a výtvarné invence byly neutuchající. Dě-
kujeme ti za všechny ty pestré a podivuhodné
dary, kamaráde!“ uzavírá Honza Machander,
jeden z členů kapely Mandragora.

Jan Krajník obdržel letošní cenu Pro meritis in
memoriam, více o předávání ceny čtěte na stra-
nách 14 a 15. 

(rsch)

Kultura v Jablonci nikdy neusíná
Přestože jsou kulturní akce celospolečensky
omezeny již druhou zimní sezónu, v Jablon-
ci se s divadlem a jeho pestrou nabídkou
můžete setkávat neustále. Zdejšímu týmu
Městského divadla Jablonec se daří situaci
zvládat, akceptovat veškerá omezení a opat-
ření a připravovat program představující to
nejlepší, co česká kulturní scéna nabízí.

A na co se můžeme těšit v únoru? „I přes to, že
se jedná o nejkratší měsíc v roce, čeká nás
hned sedm večerů, z nichž si zcela jistě vybere
každý,“ je přesvědčen Pavel Žur, ředitel
Městského divadla Jablonec.

Ve středu 2. února mohou návštěvníci kultur-
ního stánku zhlédnout komedii s prvky hororu
jednoho z nejznámějších polských dramatiků,
Michala Wlatzaka, Lov na losa. S tou do Jab-
lonce přijede Agentura Harlekýn Praha se Sa-
šou Rašilovem, Ladislavem Hamplem a Janou
Poláškovou v hlavních rolích.

O šest dní později, tedy 8. 2., jsou připraveny
Dolores, Saša, Naira, Gina a Cathrin, tedy pro-
tagonisté nejúspěšnější české travesti show
Techtle Mechtle a Kočky, kteří vystoupí v no-

vém programu s názvem Nemocnice na po-
kraji zkázy.

V pátek 21. 2. se na prknech, která znamena-
jí svět, objeví Překrásný nadhasič Pražský, je-
hož do Jablonce přiveze Studio Ypsilon Praha.
Přestože je hra inspirována skutečnou tragic-
kou událostí (požárem Národního divadla),
vznikla z toho báječná komedie, v níž excelují
Jiřina Vacková, Václav Helšus, Kryštof Mende,
Miroslav Novotný a další.

Následující den, 22. 2., se diváci mohou těšit
na Elišku Balzerovou s její one woman laska-

vou komedií Můj báječný rozvod, jejíž prove-
dení ocenila sama autorka díla, Geraldine
Aron. Ta nešetřila slovy chvály poté, co se na
Elišku Balzerou přijela osobně podívat, když
měla hra premiéru v pražské Viole.

Milovníky klasické hudby potěší 23. 2. klaví-
rista Jan Čmejla se svým koncertem. Devate-
náctiletý Jan Čmejla sbírá úspěchy po celém
světě a těší se označení „schopinovský“ pianis-
ta par excellence.

V pátek 25. 2. přijede do Jablonce Divadlo
Ungelt se svým Vejšlapem, tedy komediální
oslavou přátelství, přírody a života, v níž exce-
lují Jan Holík, Martin Písařík a Petr Stach.

„A jelikož si městské divadlo vychovává no-
vou generaci návštěvníků, nezapomínáme ani
na pravidelné nedělní pohádky pro nejmenší,“
sděluje ředitel. Tentokrát je pro ně na neděli
27. 2. připravena Princezna na ocet, v níž se
zaskví Jana Trojanová, Lilian Fischerová,
Ondřej Dvořák či Viktor Zavadil, resp. Indigo
Company.

„Věříme, že jste si z této nabídky vybrali, a tě-
šíme se na viděnou v Městském divadle Jab-
lonec,“ uzavírá Pavel Žur. (ims, end)

Foto archiv Nautica

Foto archiv Divadlo Ungelt
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Kdy jste začal s hrou na housle?
Housle jsem našel za oknem na Mikuláše, když mi
bylo šest. Táta je hudební vědec, maminka hrála v di-
vadle a zpívala i operu, nebylo úniku. Hrál jsem den-
ně na housle a jezdil po soutěžích. Do roku 2002 jsem
se sólovým hraním se živil.

Kde jste studoval a kde hrál?
Kromě Čech, také v Moskvě, v Chicagu, aspiranturu
jsem dělal ve Vídni, kde jsem zůstal prakticky osm let.
Odehrál jsem asi 1 000 koncertů, měl jsem několikrát
turné v Americe, jezdilo se po celé Evropě, po Asii.
Vystupoval jsem s komorním orchestrem jako sólis-
ta, občas se symfonickým orchestrem, natočil jsem
sedm CD.

Jak na to vzpomínáte? 
Nemáte soukromý život. Bylo to strašných kilometrů
v autě a v letadle. Vlakem jsem se bál jezdit, tehdy
v 90. letech kvůli houslím, takže to bylo pořád na ko-
lech. A pořád jsem se musel něco učit.

Proč jste s houslemi skončil?
Těžko se to popisuje. Na chodníku v Praze si mě ně-
kdo s někým spletl, bodnul mi nůž do zad a ten mi
prolétl mezi obratli do míchy. Na rok jsem ochrnul
a chodil o berlích. Takže jsem prakticky už neměl od-
vahu se vrátit k houslím. Nebylo to lehké období.

Změnil se vám život, jakou cestou jste se vydal?
Těžké bylo hledat, najít se, dělat věci, který by mě ba-
vily, ve kterých bych viděl smysl. Samozřejmě dlouho
trvalo, že jsem nechápal, že se ráno probouzím a ne-
beru housle do ruky, protože to byl zvyk. Od malička
jsem miloval hory a v rámci rehabilitace jsem začínal
i sportovat, protože to bylo jediné řešení, makat a ma-
kat, aby se nohy rozchodily. To mě přivedlo k horám,
přešel jsem jako turista bulharské hory. Od roku 2007
jsme s partou začali jezdit do Rakouska. A za rok 2007
jsme tam vyšli 13 třítisícovek. A pak jsem začal i ty
zimní výstupy, až mě to dostalo do Himálaje, na
Kavkaz, na Elbrus, do Bezengy, na Pamír a tak dál
a tak dál.

Začal jste na výpravách točit filmy?
Filmařina je můj velký koníček. Byl jsem naprostý
amatér, ale když jsme vyjížděli na hory, třeba i na ex-
pedice na mořském kajaku, tak jsem měl kameru
a točil. A udělal jsem z toho malý 16minutový film,
který potom oběhl nějaké televize, takové ty lokální.
Později jsem se oboru začal více věnovat a studoval
jsem jej.

S Martinem Králem jste natočil film o Krkonoších.
Martin Král se na mne obrátil, že má sen udělat film
o nejkrásnějších místech Krkonoš. Tvrdil, že lidé čes-
ké hory nedoceňují a mladí je ani neznají. Především
ale nic nevědí o jejich bohatství a jedinečnosti. A to
byla pro mne výzva. Pokusit se to změnit. Řekli jsme
si, pojďme, uděláme film o Krkonoších v kapitolách, kdy
každá kapitola bude o něčem pojednávat. A vznikla
taková myšlenka, že by film byl vhodný i pro školy.
Protože pojednává o geologické minulosti, geomorfo-
logii Krkonoš, floře, fauně, historii. Je to de facto
vzdělávací dokument. Několikrát ho vysílala Česká

televize a jeho německá verze oběhla řadu kin v Ně-
mecku, než jeho tamní distribuci překazila pandemie
covidu. Zkrácená verze šla i v našem pavilonu na vý-
stavě EXPO 2017 v kazašské Astaně. 

Po odvysílání Krkonoš vznikl nápad vytvořit film
o Jizerkách?
Chalupaříme na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
a chtěl jsem ve filmování pokračovat. Film o Jizer-
kách, o kterých jsem myslel, že je znám, byla logická
volba. Ovšem nebyl jsem v nich několik let a netušil
jsem, jak se proměnily. Jizerky jsem měl v paměti jako
hory s holinami, pasekami a s uschlými torzy smrků.
Ovšem díky průvodci René Bělohradskému, půvo-
dem z Josefova Dolu, který hory miluje a zná praktic-
ky každý kámen, jsme objevili Jizerky z úplně jiného
úhlu. A jsem za to vděčný. Zejména díky němu vznik-
ly záběry, které nejsou jen oslavou jizerskohorských
krás nebo potěchou pro oko. Díky setkání s mnoha
odborníky a pátrání v knihách film přiblíží nejen pří-
rodu, ale také historii a další aspekty místní krajiny
a prostředí. 

Jiří Endler

Viktor Kuna
Filmařina je můj velký koníček

■ Rozhovor měsíce

Viktor Kuna je bývalý houslista, jenž do roku 2002 odehrál přibližně 1000 koncertů. Hudbu
studoval v Moskvě, Vídni, Chicagu. Natočil sedm sólových disků. V roce 2002 mu úraz míchy
způsobil změnu kariéry. Studium diplomatické akademie, práce na MZV ČR a poté projektový
management, mezinárodní obchod a ředitel softwarové firmy byly jeho další činnosti.
V roce 2009 založil festival Dech hor – festival alpinismu a dalekých cest (www.dechhor.cz).
V letech 2008–2012 absolvoval několik horolezeckých expedic.

■ Z knihovny
Pavel Scheufler: 
Krkonoše za císaře pána
Jak vypadaly Krkonoše v dobách
prvních turistů? Jak se prvním ly-
žařkám sjezdovalo v sukních? Kte-
ré horské chaty stojí dodnes a které
bychom hledali marně? O tom
všem nám zanechali jedinečné
svědectví profesionální a amatérští
fotografové, kteří se vydávali do
hor s prvními a neskladnými foto-
aparáty na zádech. Autor, který je
zároveň fotografem a vlastníkem
rodinné sbírky starých fotografií
vybral více než 140 tematických
dobových snímků a doplnil je ná-
paditými texty. Publikace je cen-
ným svědectvím o proměně našich
nejvyšších hor.

Začíst se či si knihu jen prolisto-
vat lze při dodržení aktuálních vlád-
ních pandemických opatřeních ve
studovně v přízemí Městské knihov-
ny Jablonec nad Nisou.

■ Krátce
Petr Karlovský autor 
sloganu na medaili
V pondělí 10. ledna se v jablonecké
České mincovně slavnostně vyrazi-
ly první stříbrné medaile Jizerská
50, které obdrží vítězové vybra-
ných kategorií závodů v rámci 55.
ročníku ČEZ Jizerská 50, a to včet-
ně dětských kategorií. Autorem
sloganu na medaili – V cíli každý
svým vítězem – je vedoucí odboru
správního MMJN Petr Karlovský. 

Každý z účastníků dostává do
svého startovnímu balíčku roční-
kovou medaili o průměru 30 mm.
Autorem je Jiří Dostál. Reverz má
stále stejný motiv, a to nápis Jizer-
ská 50. Averzní stranu pro rok 2022
tvoří zalomený nápis V cíli každý
svým vítězem, který vyobrazuje si-
luetu hory. Medaile jsou uložené
do magnetického blistru, letošní
barvou je hořčicová.

První medaile, kterou účastníci
J50 dostali, je z roku 2020 a byla
věnovaná 15 horolezcům zahy-
nuvším v Peru 1970. Loňská medai-
le nesla z ankety vybrané motto
Srdcem v bílé stopě a evokovala
překážky konání sportovních a ji-
ných akcí kvůli pandemii. Letošní
podtitul vzešel z veřejné soutěže.

Foto archiv Viktor Kuna

Foto archiv Viktor Kuna
Autor sloganu Petr Karlovský
Foto archiv Česká mincovna
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Jizerská 50: Fenomén v srdci Jizerských hor
Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek do-
stává nejslavnější český závod nespočet.
Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde
daleko pro superlativy. Jak už před desítka-
mi let pravili pravidelní účastníci, je to vý-
kladní skříň nejen Libereckého kraje, ale ce-
lé střední Evropy.

Zdá se vám to přehnané? A už jste závod vy-
zkoušeli na vlastní běžky? Jizerská 50 už dávno
není jen regionální záležitostí. Od smutného
konce horolezecké Expedice Peru v roce 1970
se z ní stala celosvětově uznávaná akce, na kte-
rou se sjíždí závodníci z celého světa.

„Filipíny, Nový Zéland, Vietnam, Kanada ne-
bo USA. To je jen zlomek států, ze kterých při-
jíždí zvědavci do srdce Jizerských hor, do
Bedřichova, odkud slavný závod každoročně za
dobrodružstvím vyráží,“ říká tiskový mluvčí
J50 Richard Valoušek. Mimochodem, stejné
místo hostí i Bedřichovský Night Light Marat-
hon, který je díky konání za tmy pro všechny
účastníky jedinečným závodem. Letos se usku-
teční kvůli rozmarům počasí v náhradním ter-
mínu 15. a 16. 2, ale seriál ČEZ SKI Tour 2022
o zástupy světlušek s čelovkami nepřijde. 

A co víc, Jizerská 50 už není jen záležitostí
elitních závodníků, zkušených běžkařů, hor-
ských kmetů, kteří ji berou jako osobní výzvu
a přípravu na náročnou sezónu. „Rok od roku
se jí účastní stále více naprostých začátečníků,
tzv. hobíků. Ti píší ve stopě svůj osobní závod,“
je si vědom Valoušek.

Navíc už dávno nemusí zdolávat padesátikilo-
metrovou trať. Pořadatelé jim připravují kaž-
dým rokem příjemná překvapení v podobě krat-
ších distancí. Tak třeba v roce 2022 si závodní-
ci budou moci vyzkoušet své běžkařské umění
také na trasách 10, 25 nebo 30 kilometrů.

„I díky tomu se J50 zpřístupnila těm, které by
dříve účast na tomto tradičním závodě nena-
padla. Je to takový kolorit, který u nás na seve-
ru Čech vzniká. I kdo se bojí, může do lesa, dá
se totiž ujet jen deset kilometrů. Na trati nej-
kratšího závodu jsou vidět rodiny s dětmi, ma-
minky, kamarádky, parta naprostých hobíků,“
neskrývá radost z pestrosti účastníků tiskový
mluvčí závodu.

Když si další rok věří tito začátečníci na delší
distance, přejdou na 25 nebo 30 km. Třicítka se
navíc jako jediná jezdí volnou technikou. I na
ni řada prvoběžců začíná. Padesátka, královská
disciplína, uzavírá celý program víkendových
závodů v neděli po osmé hodině, kdy je start.

V tu chvíli se do Bedřichova soustředí pozor-
nost celého běžkařského světa. Díky účasti Ji-
zerské 50 v mezinárodních seriálech Visma Ski
Classics a Wordlloppet je přímý přenos České
televize přenášen do desítek zemí. Miliony di-
váků tak mohou obdivovat dokonalé záběry na
vrcholky Jizerských hor a emoce v očích od za-
čátečníků po profesionály.

„Přidejte se druhý únorový víkend také.
Tenhle zážitek stojí za to,“ zve nerozhodnuté
běžkaře Richard Valoušek. (rv, end)

Buďte součástí staňte se dobrovolníkem
Už pár let se ČEZ Jizerská 50 neobejde bez
pomoci zapálených nadšenců, bez jejichž
elánu by fenomenální závod nebyl realizo-
vatelný. Skvělá parta z Dobrovolnického
programu hledá další nováčky, které by po-
hltila atmosféra Jizerských hor.

„Člověk si vyslechne spoustu životních příbě-
hů, přitom aktivně pomáhá s organizací. Jo,
a když jste hodně akční, stihnete být dobrovol-
níkem i závodníkem,“ vzpomíná jedna z věr-
ných dobrovolnic Kristýna Mayerová a s úsmě-
vem dodává: „Až mi děti povyrostou, zapojím
i je. Neváhejte, hlaste se.“ 

Letošní jubilejní 55. ročník největší zimní ak-
ce už klepe na dveře a tisícovky závodníků z ce-
lého světa a amatérských běžkařů na lyžích se
těší na další kilometry, které na Jizerské magis-
trále v únoru nasbírají. Na rozdíl od premiéry
v roce 1968 je o běžkaře během celého závodu
dobře postaráno. A to právě díky dobrovolní-
kům. „Kolik tun medailí nebo metrů materiálu
na startovní čísla se za roky rozdalo a použilo,
to možná zapomenete. Na co ale nezapomene-

te, jsou zážitky, kterých mám tak na celou kni-
hu,“ zamýšlí se Pavel Čermák, dlouholetý koor-
dinátor Dobrovolnického programu ČEZ Jizer-
ské 50.

Do své party organizátoři hledají dobrovolní-
ky, kteří mají blízko ke sportu, chtějí se naučit
novým věcem a stát se nedílnou součástí Jizer-
ské 50. Některé pozice jsou v Liberci nebo Jab-
lonci nad Nisou, kde se letos premiérově usku-
teční páteční koncert skupiny Tata Bojs. Nejvíc

pozic je pak přímo na stadionu v Bedřichově.
„Budeme rádi za pomoc s budováním stadionu,
navigací pro závodníky, úschovnou lyží, stejně
jako s dopravní asistencí u autobusů anebo roz-
dáváním teplého čaje. Taky oceníme pomoc v do-
pingové kontrole u elitních sportovců nebo po-
třebujeme posily pro rozdávání medailí všem,
kdo závod dokončí,“ přibližuje detailní náplň
práce dobrovolníků Pavel Čermák. Na seznamu
pozic Dobrovolnického programu ČEZ Jizerské
50 jsou například už zmíněné rozdávání me-
dailí, informátor registrace, vyhlašování, ztráty
a nálezy, VIP a start zóna, výdej jídel či role
maskota.

Pokud ještě váháte, pak máme jeden argu-
ment za všechny: neopakovatelné zážitky a no-
vé přátele, které doma v obýváku nikdo nena-
jde. Navíc dobrovolníci dostanou od pořadatelů
velmi zajímavé odměny. Zaujala vás tato nabíd-
ka, je vám víc jak 16 let a máte v termínu od
11. 2. do 13. 2. 2022 čas? Pak stačí jen vyplnit
online přihlašovací formulář na webu jiz50.cz
na jehož základě se vám organizátoři ozvou.

Pojďte do toho taky! (rv)

Zahájení závodu v Jablonci s Tata Bojs
Program legendárního běžkařského závodu
Jizerská 50 odstartuje 11. února a Jablonec
u toho nemůže chybět! Ve spolupráci s hlav-
ními organizátory a generálním sponzorem
ČEZ se na Mírovém náměstí uskuteční open-
air koncert kapely Tata Bojs, která je se zá-
vodem spjata hitem Pěšáci bílé stopy.

„Koncert jsme plánovali již pro rok 2021, ale
bohužel nebylo možné ho uskutečnit. Letos je
situace o něco lepší a věříme, že za daných pod-
mínek proběhne. Vážíme si podpory jak organi-
zátorů závodu, tak Skupiny ČEZ, která ho z vět-
ší části financuje a vstupné tak bude zdarma,“
informuje Petr Vobořil z Kultury Jablonec.

Propojení s místem konání závodu bude jed-
nak formou online přenosu na velké plátno na
Mírovém náměstí a také posílením autobuso-
vých spojů z Bedřichova. Na pódiu kromě ka-
pely Tata Bojs by se měli objevit i další zajíma-
ví hosté.

„Pro organizátory všech akcí je neustále se
měnící situace velmi náročná. Přesto věřím, že
se společně 11. února potkáme a symbolicky
odstartujeme v Jablonci závod, jehož věhlas už
dávno přesáhl hranice našeho kraje i republi-
ky,“ uzavírá primátora města Jiří Čeřovský.

Časový harmonogram zahájení Jizerské 50
v Jablonci
pátek 11. 2.:

10.00–19.00 otevřeny výstavy Vítězové bílé
stopy (Dům Scheybalových) a Jizerská 50 – můj
osobní závod (Eurocentrum)

17.00 předpremiéra filmu Jizerské hory (kino
Radnice)

18.00 přímý přenos z Bedřichova – slavnostní
zahájení, závod historických lyžníků, ohňostroj
(Mírové náměstí)

19.00 vystoupení hostů (Mírové náměstí)
20.00 ČEZ ENERGY FEST – koncert Tata Bojs

(Mírové náměstí)
20.00 předpremiéra filmu Jizerské hory (kino

Radnice)
odjezdy autobusů z Bedřichova do Jbc, Mí-

rové nám.: 18.30, 18.45, 19.00, 19.15 (přímý
spoj bez zastávek)

Aktuální informace o akci najdete na webu
www.kulturajablonec.cz

Foto archiv J50

Foto archiv Kultura Jablonec

Foto Jakub Nedbal
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Exkluzivní předpremiéra filmu o Jizerkách
Nový celovečerní autorský dokumentární
film o Jizerských horách může veřejnost po-
prvé vidět 11. února v Jablonci nad Nisou.
Promítat se bude od 17 a 20 hodin v kině
Radnice u příležitosti zahájení závodu
Jizerská 50. Obě představení budou spojená
s besedou s tvůrci.

Dokument je druhým filmovým počinem Vik-
tora Kuny. Navázal tak na své oceňované dílo
o Krkonoších z roku 2018, které několikrát vy-
sílala Česká televize. Dokumentu o Jizerských
horách se Kuna ujal již od tvorby scénáře. „Člo-
věk Jizerským horám vždy ubližoval, víc bral,
než dával. Možná, že náš počin má být v takovou
malou splátkou tohoto dluhu,“ říká Viktor Kuna. 

Přestože dnes patří Jizerky k často vyhledá-
vaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajem-
ství, za kterými se tvůrci vydali. Film vypráví
příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po
současnost. Tvůrci mapovali živou i neživou
přírodu, místa protkaná hustou sítí turistických
tras, ale především ta, kam žádné cesty neve-
dou. Pořídili i unikátní záběry z podzemí. Natá-
čeli nejmodernějšími technologiemi jak na čes-
ké, tak na polské straně Jizerských hor. Aby ve
filmu nic důležitého nechybělo, konzultoval
Viktor Kuna vše s více než desítkou lidí z růz-
ných oborů. Někteří z nich ve filmu vystupují
a vyprávějí příběhy, které jsou pro poznání na-
šeho kraje ty nejdůležitější.

Předpremiéra filmu Jizerské hory, na jehož
vznik finančně přispělo i město Jablonec nad
Nisou, se uskuteční v pátek 11. února od 17 a 20
hodin v kině Radnice. Délka promítání je 85
minut. Více o filmu na webu jizerskehory.dech-
hor.cz

(rsch)

Pestrá nabídka v jabloneckých kinech
Skvělá zpráva pro všechny filmové fanouš-
ky. Kina Jablonec pro vás mají přichystanou
akci i novinku v podobě předpremiéry celo-
večerního dokumentu o Jizerských horách
a Filmových čtvrtků.

Pro filmové milovníky a nadšence bude od břez-
na každý čtvrtek v měsíci připraven výběr
z různých filmových žánrů a cyklů. „Jako první
se představí Evropský film, ten je zaměřen na
evropskou kinematografii, která nabízí velké
množství kvalitních snímků slavných i méně
známých filmových tvůrců z různých států
Evropy,“ říká Adam Gody Kocian, vedoucí Kina
Jablonec.

Pokračovat bude oblíbený Filmový klub urče-
ný pro milovníky kvalitní kinematografie. Těšit
se můžete na filmové lahůdky všeho druhu, od
léty prověřené klasiky až po nejnovější počiny
domácích i světových filmových tvůrců. „Třetí
čtvrtek v měsíci bude připravený cyklus Do-
kument na pláně kin, což je jedinečný a důleži-
tý filmový žánr. Svou surovostí a autenticitou
v divácích vyvolává jedinečné pocity a umož-

ňuje tak nahlédnout do koutů Země, kam by se
sami pravděpodobně nevydali, stejně jako při-
bližuje osudy lidí, které jsou jim mnohdy cizí,“
zmiňuje obsah Kocian. 

Poslední týden v měsíci v kině představí cyk-
lus Film náročného diváka, ten je určen pro
všechny, kdo touží po neopakovatelných filmo-
vých zážitcích, shlédnutí festivalových snímků

nebo si vychutnat to nejzajímavější z kinemato-
grafické tvorby. Na tyto projekce je třeba přijít
s dávkou odvahy a otevřenou myslí. 

„Pokud si zakoupíte průkaz Filmového klubu
můžete využívat slevu na všechny projekce
v rámci Filmového čtvrtka a dalších akcí ozna-
čených v programu,“ láká k zakoupení vedoucí
kin. Průkaz člena Filmového klubu je k dostání
na pokladnách jabloneckých kin a na recepci
Eurocentra.

Krásu Jizerských hor zachycenou režisérem,
kameramanem a scénáristou Viktorem Kunou
bude možné shlédnout již brzy na velkém plátně
v kině Radnice. Snímek Jizerské hory je nato-
čen nejmodernějšími technologiemi a vypráví
příběh od vzniku pohoří až po jeho současnost.
Tvůrci dokumentu se vydali za tajemstvími,
která se stále skrývají v tomto oblíbeném a čas-
to vyhledávaném cíli turistů. Vznikl tak vizuál-
ně jedinečný film nejen o minulosti a součas-
nosti Jizerských hor, ale i o osobnostech, které
v nich zanechaly stopy hlubší, než, si kdy samy
představovaly.

(nl, end)

Foto archiv Kina Jablonec

Foto archiv dechhor.cz Foto archiv dechhor.cz

V duchu příběhů ze závodní stopy
Třetí ročník Jizerské 50 padesátkrát jinak se
ponese v duchu příběhů ze závodní stopy,
ale i mimo ni. Vzhledem k nejisté situaci
ohledně covidové pandemie se organizátoři
rozhodli většinu programu připravit venku.

Stejně jako minulý rok ožijí ulice v centru měs-
ta. Devět performerů si pro příznivce závodu

připravilo krátké loutkové ztvárnění příběhů
z Jizerských hor a Jizerské 50. Svá divadýlka si
budou nosit s sebou a předvedou je pocestným,
které na své trase městem Jablonec potkají.

Performeři budou ke svým výstupům starto-
vat v sobotu 12. února ve 13, v 15 a v 17 hodin
vždy od radničních schodů na Mírovém ná-
městí. „Pohybovat se pak budou celou hodinu
v prostoru ohraničeném od Eurocentra, SUPŠ
a VOŠ, Centralem, ulicí Annenskou, Dolním ná-
městím a letní scénou Eurocentra. Bude také
možnost sbírat od jednotlivých divadelníků slo-
va do tajenky, která bude k vyzvednutí v La
Kavárně,“ sděluje Anna Strnadová jedna z or-
ganizátorek Jizerské 50 padesátkrát jinak.

V 18 hodin denní program vyvrcholí průvo-
dem od radničních schodů na Petřín. Týden
před akcí, v sobotu 5. února od 9 do 12 hodin, se
uskuteční dílnička na výrobu loutek v továrně
na korálky G&B beads (bývalá Silka) a během
soboty 12. února od 10 do 16 hodin v jablone-
cké sokolovně. „Loutky se přidělají na hůlky
a pomocí čelovky pak budou průvod doprová-

zet malí stínoví lyžaři na fasádách jablonec-
kých domů. V rámci průvodu zažijí návštěvníci
několik divadelních zastavení. Závěr průvodu
bude ukončený společným svařákem a čajem,“
zmiňuje další program Strnadová. Podrobnější
informace najdete na webu www.jizerska50ji-
nak.cz a na Facebooku: Jizerská 50 padesátkrát
jinak. (as, end)

Foto archiv Jizerská 50 padesátkrát jinak Foto archiv Jizerská 50 padesátkrát jinak
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■ Ohlédnutí
Činnost jablonecké Rady
starších
Rada starších (RS) byla před lety
zřízena rozhodnutím ředitelky
Centra sociálních služeb Jablonec
nad Nisou jako její poradní orgán.
Činnost rady je zaměřena na po-
stavení a práva seniorů, kteří trva-
le bydlí v Jablonci nad Nisou. Na
svých zasedáních se Rada starších
zabývá návrhy řešení významných
otázek ze života seniorů, projedná-
vá předložené materiály od zá-
stupců jednotlivých skupin zastou-
pených v radě, z podnětů Centra
sociálních služeb i z řad veřejnos-
ti. V případě potřeby může být
k řešení konkrétních problémů
přizván odborník k dané proble-
matice. Snahou RS je zapojení se-
niorů do veřejného života. RS zve
na svá pravidelná zasedání i hosty,
převážně zástupce vedení města
a kraje a odborníky na sociální
a zdravotní problematiku. Rada
starších se schází pravidelně jed-
nou za měsíc. V době lockdownu,
kdy nebylo možné se scházet osob-
ně, probíhala jednání RS v on-line
formě. Členy Rady starších jsou
vedoucí jednotlivých klubů senio-
rů (KS) a zájmových skupin, které
v Jablonci nad Nisou fungují, je to
KS Novoveská, Palackého, Božen-
ka a Kokonín, Klub jabloneckých
seniorů, Senioři ČR, TJ Kardio, KS
při Českém svazu žen a KS při
Svazu tělesně postižených – místní
organizace 2 a 3. RS má i svého
stálého hosta, který zaštiťuje spo-
lupráci se seniory v německých
partnerských městech statutární-
ho města Jablonec nad Nisou. (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.

Aktuální informace k programu
a k mimořádným opatřením jsou
k dispozici na webových stránkách
centrumjablonec.cz, na vývěskách,
u vedoucích jednotlivých klubů
a zájmových skupin a také v kan-
celáři volnočasových aktivit CSS
na telefonním čísle 728 616 492. 

Centru sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, se podařilo připravit ná-

stěnný kalendář na rok 2022. Foto-
grafie zachycují nejvýznamnější
volnočasové aktivity, které vznika-
jí pod hlavičkou CSS, tedy aktivity
vzdělávací, pohybové, společenské,
zájmové i klubové. Kalendář byl
určený pro vedoucí jednotlivých
skupin a klubů, kteří tak měli mož-
nost obdarovat někoho ze svých
řad za spolupráci v loňském roce. 

Představuje se 
KS Novoveská 
Klub seniorů (KS) Novoveská se
nachází v domě zvláštního určení

v Novoveské ulici č. 5. Po zklidnění
pandemické situace zahájil KS
svou činnost až v červenci loňské-
ho roku opékáním buřtů v krásné
zahradě, která obklopuje dům.
Zahrada slouží nejen ke sportovní-
mu vyžití při hrách pétanque nebo
mölkky, ale také k procházkám ne-
bo posezení na lavičkách. V srpnu
vyrazili členové klubu na autobu-
sový výlet do Černous, kde bylo
připravené překvapení v podobě
písničkového odpoledne, v září se
podívali na Kozákov a do Železné-
ho Brodu. Klub seniorů je otevřený
zpravidla každý čtvrtek odpoledne,
na klubové posezení mohou přijít
obyvatelé daného objektu i další
zájemci z blízkého i vzdálenějšího
okolí. V roce 2021 se klubovna
změnila na koncertní sál, protože
dorazil pěvecký soubor Izerína.
Jindy byl připravený diskusní
kroužek, protože na Novoveskou
zavítal p. Roman Hampacher se za-
jímavým povídáním. Také se líbilo
vyprávění o historii Barrandova,
které bylo doplněné ukázkami
módních doplňků. Velkou oblibu
u klubistů má trénování paměti,
někdy si senioři rádi zahrají spole-
čenské hry jako bingo nebo karty.
Každé posezení v klubu je doplně-
no nejen povídáním, ale i dobrou
kávou a nějakou sladkostí. Koncem

listopadu si senioři ozdobili klub
vánočním stromečkem, ovšem zhor-
šená situace ukončila plánované
adventní aktivity předčasně.
Všichni se těšíme, že se situace
opět zklidní a budeme se moci díky
podpoře z Centra sociálních služeb
a podpoře statutárního města opět
scházet a užívat si chvíle ve společ-
nosti přátel. (lf)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Únorové 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
24. 2. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Kafíčková společnost s trénová-
ním paměti – malý sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256
Povinné předložení potvrzení o oč-
kování a nošení roušky, respirátoru.

2. 2. /středa/ 14.00 hodin
Pozdní novoroční posezení – res-
taurace Městská hala, omezený
počet 70 osob, zápis na oslavu
MDŽ 9. 3., možno i telefonicky
776 213 444

9. 2. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci s Jabloneckým
triem, v malém sále v restauraci
U Nádraží/U Seidlů, vstupné
20 Kč, omezený počet 30 osob.

17. 2. /čtvrtek/ 13.00 hodin
Galerie Lázně Liberec,
komentovaná prohlídka,
odjezd z konečné tram.

23. 2. /středa/ 14.00 hodin
Výroční členská schůze 
– restaurace Městská hala, 
omezený počet 70 osob.

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
8. 2. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy –
jazykovka CSS.

Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
je přeložený na srpen 2022.

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

28. 2. /pondělí/ 13.30 hodin
Výroční členská schůze – velký
sál CSS.

Zasedání Rady starších, foto CSS

Izerína na zahradě KS Novoveská, foto CSS

Kalendář CSS 2022, 
foto CS
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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. února 1922, 32, strana 1, R
Praha. Parlament. List Večer píše, že v pátek
podnikl jeden německý fanatik atentát na před-
sedu Tomáška. Vrhl na něj smrdutou bombu.
Těsně před půlnocí byla schůze uzavřena. Pan
předseda sklidil srdečné ovace, že zůstal stateč-
ně a směle na svém místě. (poznámka Ch. P.:
František Tomášek, *1869 v Kuklenách, †1938
v Praze, pachatelem byl poslanec JUDr. Alois
Baeran, *1872 v Brně, †1936 v Berlíně)

List Neue freie Presse píše, že poslanec Alois
Baeran se nyní zdržuje v Rakousku, kde si vy-
řizuje rodinné záležitosti. Po návratu do ČSR se
dá dobrovolně k dispozici pražským úřadům.
Po bombě s jedovatými kyselinami zůstala na
zdi modravá páchnoucí skvrna.

Praha. V ministerské radě se také projedná-
vá mzdový konflikt mezi horníky a ministrem
pro sociální věci a ministrem práce.

3. února 1922, 34, strana 4, 5, 6, 7, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes večer
se hraje zvláštní představení opery Rigoletto
pro svaz státních zaměstnanců, v sobotu opere-
ta Ples v opeře, v neděli od 10 večer novinka –
noční představení jednoaktovek Hysterka, Letní
idyla, Beethovenova sonáta a Hasič. V pondělí
se hraje opera Mrtvé oči. Na tuto operu jsou ješ-
tě volné lístky.

Inzerát. Hledáme pilnou úřednici, stenotypist-
ku, perfektně píšící na stroji a ovládající češti-
nu slovem a písmem. Firma Morichetto + Fe-
der, kovovýroba. 

Inzerát. Oznamuji, že neuznávám korespon-
denci, která nemá můj vlastnoruční podpis
a razítko. Lidwina Ulbrich, Mlýnská 6.

Inzerát. Prodám zachovalou dřevěnou pračku –
výhodně! Adresa v redakci.

4. února 1922, 35, strana 1, 2, R, V
Generální stávka československých horníků.
Majitelé dolů trvají na snížení mezd a odmítají
vládní zprostředkování. Spojené odborové sva-
zy horníků připouštějí v revírech pouze nutné
zajišťovací práce.

Kladno. V kladensko-slánském revíru stáv-
kuje 3 160 horníků, u Anglo-české společnosti
1 060, v Pražské železářské společnosti 2 126
a v Kaplici 1 469. Pražská železářská společnost
zastaví ve 12 hodin práci a propustí 3 500 dělníků.

Kino Fortuna hraje Jsou oči zrcadlem duše?
Cenzura nemá námitek proti shlédnutí filmu
dětmi.

7. února 1922, 38, 7, V
Sport. Mistrovský závod v jízdě na bobech se
konal v Potočné na přírodní dráze, dlouhé 4 000
metrů. Dráha byla v den závodu perfektní.
Diváci se sjeli ze širokého okolí. Mezi nimi
jsme viděli ministerského radu Hübnera
z Prahy, knížete Rohana, okresního hejtmana
Puze a pana starostu Johna. Palmu vítězství si
odnesl místní spolek DST (Deutscher Sport-
verein Tiefenbach). 1. místo získal na bobu
Albatros Richard Haasis junior s časem 13.59,
2. místo Hans Umann z Potočné, 3. místo bob
Maraton s panem Butschkem z Teplic. Čestnou
cenu od sportovního klubu ze Schreiberhau
(nyní Sklarska Poreba) získala žena – Ilse
Umannová – na bobu Ilse. Díky za organizaci
zdařilé sportovní akce patří panu továrníkovi
Hugo Umannovi, který je zároveň předsedou
DST.

8. února 1922, 39, strana 3, 4, V
USA. Sestry Blažkovy (siamská dvojčata) se
chtějí dát operativně rozdělit. Jsou to dnes asi
ve světě nejznámější Češky. Když byly mladé,
nechtěly o tom ani slyšet. Zůstávaly spolu, pro-
tože to pro ně bylo finančně výhodné a kvůli
slávě. Teď je jim 45 let, jedna je dosud nedotče-
ná panna, druhá měla partnera a porodila dítě.
Jedním z důvodů, proč se rozdělit, je jistě myš-
lenka na smrt. Když jedna z nich zemře, auto-
maticky musí po ní zemřít druhá. 

Zámožný nalezenec. Ve vlaku z Brna do Přero-
va byl ve vagónu 1. třídy nalezen přepychově
vybavený kojenec a dopis s přílohou 60 000 K.
Jeden železničář se dítěte ujal, načež mu úřady
odňaly 20 000 K s tím, že budou uloženy v sirot-
čí pokladně, dokud dítě nedosáhne plnoletosti.

15. února 1922, 46, strana 1, R
Praha. TGM vyhlásil amnestii pro komunisty
trestané za přečiny spáchané při prosincovém
puči roku 1921. Obdržel 800 žádostí o milost
podpořených i nekomunistickými poslanci. Re-
voluční romantismus ustoupil střízlivé úvaze, že
v republice není prostor pro násilný převrat.

18. února 1922, 49, strana 4, V
Jablonec. Nekrolog. Zemřel stavitel Florian
Corazza. Narodil se roku 1840 v Brezu poblíž
Fonda v jižním Tyrolsku. Ve svých 20 letech již
stavěl tunely v Banátu, pak stavěl zejména
v Rakousku a Sasku hlavně železniční stavby.
Do Jablonce přišel v roce 1886. Řídil stavby
tramvajových tratí v Jablonci, Liberci, Ústí nad
Labem, Vídni, Meranu, Bolsanu a Klagenfurtu.
Postavil mj. rozhlednu a výletní restauraci na
Černé studnici, novoveské koupaliště. Před třemi
lety oslavili manželé Corazzovi zlatou svatbu. 

20. února 1922, 51, strana 5 
Humor. A: A váš přítel nezanechal žádný ma-
jetek? – B: Ne. Ve své honbě za penězi ztratil své
zdraví. Pak zase ztratil své bohatství ve snaze
získat zpět své zdraví.

21. února 1922, 52, strana 3, V
Praha. Tisk železničních jízdenek přímo na
pokladnách. Ministerstvo železnic objednalo
několik zcela moderních tiskáren, které budou
umístěny na velkých železničních stanicích.
Znamená to zrychlení obsluhy a odpadne ob-
jednávání lístků v tiskárnách. Pokladní tak ne-
musí mít žádné zásoby lístků, protože po zadání
cílové stanice bude lístek vytisknut včetně ceny.
Tiskárna registruje i všechny přijaté platby.

27. února 1922, 58, strana 5, V
Ze světa. Francie. Poprava sériového vraha žen
byla provedena 24. 2. Vrah Landru se před po-
pravou pečlivě upravil a poděkoval svým ob-
hájcům. Státní návladní ho povzbuzoval, aby
ukázal odvahu – Landru odvětil, že to nemusí –
je totiž nevinný. Odmítl také účast na mši. V pět
hodin ráno byla gilotina připravena. Za plotem
věznice se shromáždilo mnoho lidí, někteří do-
konce vylezli na lucerny. Pak přivedli bledého
Landrua, katovi pacholci jej odvedli ke gilotině.
V šest hodin a čtyři minuty byla poprava ukončena. 

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 prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží,
tentokrát do 15. února. 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 lednového kvízu. Gustav
Ginzel obýval na osadě Jizerka typicky horskou
chalupu, která byla známá i za hranicemi naší
země. Budově se říkalo Hnojový dům.

Výhercem lednového kvízu je Antonín Žalou-
dek.

Otázka na únor
Gustav Ginzel se narodil 28. února 1932 v Liber-
ci jako nejstarší z pěti sourozenců do rodiny:

a) textilního odborníka a podnikatele

b) bižuterního odborníka podnikatele

c) sklářského odborníka a podnikatele

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

Sestry Rosálie a Josefa byly k sobě srostlé pánví, jinak
šlo o zcela individuální, a dokonce i duchem rozdílné

osobnosti. Zatímco Róza se ráda bavila a v jednom kuse se
smála, Jóža byla tiché povahy a stále si na něco stěžovala.

Gustav Ginzel
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■ Jablonecké maličkosti LXVI.

Ne všechny jablonecké maličkosti se musí
nutně nacházet v ulicích či lesích. Už delší
dobu třeba přešlapuji okolo jedné z těch, jež
sice najdeme uzamčené v budovách, ale pře-
sto jsou příležitostně přístupné i oku nadše-
ného návštěvníka. A tou maličkostí je kulatý
radniční stůl!

Bytelný radniční stůl stojí v zasedací síni číslo
201 ve druhém patře jablonecké radnice.
Přestože se mu tu běžně říká kulatý, je ve sku-
tečnosti oválný; odborně se takovému tvaru říká
stadium, neboť má uprostřed desky vyříznutý
otvor a připomíná tak antická závodiště. Stůl je
jedinečný tím, že jde o úplně nejstarší a nepře-
tržitě používaný kus původního nábytku poříze-
ného před devadesáti lety pro jabloneckou No-
vou radnici. 

Tvůrce radnice Karl Winter stůl navrhl pro za-
sedací místnost, která se v plánech z roku 1932
označuje jako Kleiner Sitzungsaal
“B” čili Malá zasedací místnost „B“.
Tento kus nábytku byl ve své době
technickou vychytávkou složenou ze
šesti dílů: čtyři byly ve tvaru čtvrt-
kruhové výseče a dva kusy rovné.
Tyto rozebíratelné části umožňovaly
pro různé potřeby stůl stavovat jak
do tvaru prostého kruhu, tak i hada,
či do té nakonec nejoblíbenější – do
oválu. 

Tvar stolu měl snad i symbolický
význam, kterým architekt radnice
patrně chtěl zdůraznit moderní cha-
rakter jablonecké samosprávy. Dva-
cet členů orgánů města mohlo v rad-
nici zasedat u stolu, který odkazoval
svým pojetím až na prastaré příběhy
o králi Artušovi a rytířích kulatého
stolu. Ti se měli podle legendy na
hradě Kamelot scházet právě u stolu,

který nemá žádné čelo ani rohy, a proto si u něj
všichni byli rovni. Nakonec samotný pojem
„kulatý stůl“ se dodnes přeneseně používá i pro
schůzku, na níž znesvářené strany mají najít
shodu. A městská správa byla, je a bude vždy
o hledání společných řešení.

Podle nápisu na spodní straně desky, který
hlásá: AUG. LANGE’s, Tischlerei GABLONZ a/N.,
víme, že kulatý stůl pro radnici vyrobila zdejší
truhlářská dílna Augusta Langeho. Truhlářský
rod Langeových byl po několik generací usazen
v domě č. 75 ve Vrkoslavicích. Zde se také 21.
července 1889 Augustinu Langemu a jeho ženě
Barbaře narodil pozdější tvůrce stolu August
Lange. Dílo vzniklo patrně v jeho dílně, která se
nacházela v již nestojícím domě č. 41-9 v dnešní
ulici Budovatelů. A dílo to bylo vpravdě mohut-
né, poctivé a velkolepé. Dubovou dýhou krytá
masivní stolová deska byla umístěna na mohut-
ném podstavci s nášlapem krytým originálním

červeným linoleem, jedním z úplně nejstarších
použitých v celém Jablonci.

Někdy na začátku druhé světové války byla
radniční zasedačka „B“ přeměněna na síň pro
pořádání občanských obřadů. Místnost byla
proto upravena v duchu tehdejší povinné módy:
původní vybavení bylo odstraněno a na stěnu
přitloukli velkou orlici s hákovým křížem. Ku-
latý stůl v místnosti proto překážel nejen fyzic-
ky, ale i ideově. Přemístěn byl proto do zaseda-
cího sálu „A“, kde byl napevno sešroubován tak,
že nebylo možné jej již jakkoliv přestavovat. Po
skončení války byl pak navíc necitlivě přetřen
nitrolakem, a ještě předtím označen plechovým
inventárním štítkem národního výboru s nápi-
sem MNV 785. Později na něj byla ještě napatlá-
na další inventární čísla, a nakonec někdy v 70.
či 80. letech bylo vše překryto laminovanou dře-
votřískou, čímž zcela zmizel původní vzhled
stolu. Výhodou ovšem bylo, že pod vrstvami no-

vodobých nánosů zůstala původní
podstata a elegance masivního ku-
su nábytku. Proto mohl být v roce
2017 kulatý stůl pečlivě restauro-
ván odborníky Janem Hrdinou,
Ladislavem Slukou a restaurátory
z atelieru RR. Obnovený nejstarší
kus radničního inventáře se pak
zase vrátil do místa, pro něž byl pů-
vodně určen – do zasedací síně č. 201,
kde dnes slouží při zasedání rady
města. Mnoha šrámy dějin pozna-
menaný stůl, u něhož sedávali zá-
stupci Jablonce nad Nisou v časech
první republiky, ale i za nacismu,
socialismu a po obnovení obecní
samosprávy, je veřejnosti zpřístup-
něn každoročně v rámci Dne ev-
ropského dědictví. V ten den si pak
k němu může na chvíli sednout
každý. Marek Řeháček

Kulatý radniční stůl

Jak se dělá betlém 
Do konce měsíce února probíhá v Městské
galerii MY výstava betlémů a malovaných
pohlednic s vánoční a zimní tematikou ma-
líře Jiřího Škopka. Na její závěr se v galerii
uskuteční beseda s komentovanou prohlíd-
kou.

Jejími hosty budou malířovi blízcí přátelé – eme-
ritní ředitel Muzea textilu v České Skalici
Vlastimil Havlík a emeritní ředitel Krkonoš-
ského muzea v Jilemnici Jan Lušti-
nec. Chybět nebude malířova dcera
Markéta Škopková, která jako vý-
tvarnice pokračuje v rodinné tradici
a navrhla betlém z Jablonce nad
Nisou vydaný Městskou galerií MY
vloni před Vánoci. 

„Na setkání v galerii se krom jiné-
ho bude vyprávět o tom, jak malova-
ný vystřihovací betlém vzniká. Ten
jablonecký se setkal s vřelým zá-
jmem veřejnosti, a tak pro příští
Vánoce chystají vydavatel a autorka
jeho druhé vydání,“ říká Jan Strnad
z Městské galerie MY a dodává:
„Záměrem bude připravit další arch
postaviček darovníků. Mezi těmi již
existujícími se nachází několik
osobností z jablonecké minulosti
i současnosti, které autorka nakres-
lila na popud vydavatele.“

Určit postavy, to byl pro veřejnost docela ob-
tížný úkol. Mezi nejčastěji poznané osobnosti
se řadí architekti Josef Zasche a Robert Hemm-
rich, kteří jsou zobrazeni s modely svých vý-
znamných staveb. Určit se mnohým podařilo
i básníka Jizerských hor, spisovatele Gustava
Leutelta. Výtvarníci jsou mezi darovníky za-
stoupeni čtveřicí slavných medailérů, absolven-
tů jablonecké uměleckoprůmyslové školy (O.
Španiel, L. Hujer, A. Hartig, R. Placht). Místní

podnikatele reprezentuje Richard Haasis st.,
který je oděný ve šlarafském úboru a stojí před
šlarafským „zámečkem“, někdejší jabloneckou
pamětihodností. Přítomen je také starosta K. R.
Fischer se symbolem připomínajícím jeho kul-
turní zásluhy. 

V betlému našli místo i etnografové a památ-
káři Jana a Josef V. Scheybalovi. Sportovce za-
stupuje fotbalista Rudolf Svoboda. Lyžaři, ně-
kým označovaní jako legendární Hanč a Vrbata,

jsou jen anonymní postavy. Běžec,
považovaný některými za Zátop-
kova soukmenovce Ivana Ullsper-
gera, je spíše podobný překážkáři
Jiřímu Čeřovskému.

Tipy na další historické postavy,
které by se měly v jabloneckém
betlému objevit, je možné tlumočit
Městské galerii MY už během chy-
stané besedy a komentované pro-
hlídky. Ta proběhne v prostorách
galerie ve čtvrtek 24. února od 17
hodin.

Pro sběratele oblíbených Škopko-
vých malovaných pohlednic bude
připraveno několik méně dostup-
ných exemplářů, které bude možné
si na závěr kulturní akce zakoupit.
Vzhledem k omezené kapacitě do-
poručují organizátoři zájemcům
rezervovat si na akci místo. MGMY 

Detail z Betlému z Jablonce nad Nisou, foto MGMY/Jan Strnad

Kresba Petr Ferdyš Polda
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V centru pomáhají tam, kde je třeba
Každý alespoň někdy někoho potřebuje,
a proto se pro naše uživatele snažíme býti
jak fyzickou, tak psychickou oporou a pod-
porou ve chvílích, kdy potřebují pomoc jiné
osoby. Přesto jsou uživatelé služeb aktivními
aktéry a našimi partnery jak při plánování,
tak i při samotném průběhu každé služby. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje, o. p. s., poskytuje své sociální služby již
od roku 1992. Prostřednictvím registrovaných
terénních sociálních služeb – a to služby osob-
ní asistence a odlehčovací služby – pomáhá
a podporuje osoby se zdravotním postižením či
osoby v seniorském věku tak, aby mohly žít
spokojeným, důstojným a kvalitním životem ve
svém přirozeném prostředí, tedy tam, kde je
jim dobře a kde jsou a cítí se být doma. „Osobní
asistenti pomáhají uživatelům služeb nejen
v jejich domácím prostředí, ale doprovází je
i ve venkovních prostorách, pomáhají jim s ná-
kupy či s orientací v budovách lékařů i při ob-
starávání záležitostí na úřadech,“ říká Petra
Sobotíková, z jablonecké pobočky Centra pro
zdravotně postižené LK. Prostřednictvím terén-
ní odlehčovací služby získávají pečující osoby

čas pro vyřízení si vlastních záležitostí a k na-
čerpání potřebných sil, kdy osoba, o kterou pe-
čují, nadále zůstává ve svém známém a bez-
pečném prostředí. 

„Naše uživatele podporuje bezvadný deseti-
členný tým profesionálních osobních asistentů,
kteří při výběrovém řízení prošli psychologic-

kými testy, absolvovali kurz pro pracovníky
v sociálních službách a do své práce vnášejí ne-
jen odborné znalosti a své zkušenosti, ale i srd-
ce a kus sebe,“ informuje Sobotíková. 

Ve spolkovém domě, kde organizace sídlí,
mohou zájemci využít bezplatného odborného
sociálního poradenství, nebo mohou využít
možnosti zapůjčit si kompenzační či rehabili-
tační pomůcky. „Jsme také výdejním místem
euroklíčů, které u nás oprávnění zájemci obdr-
ží zdarma,“ zmiňuje možnosti pracovnice cent-
ra a dodává: „Obrátit se na nás mohou rovněž
zájemci o tlumočnické služby se sluchovým ne-
bo kombinovaným handicapem, kterým rádi
zprostředkujeme naši tlumočnickou službu.
Tlumočníci pomáhají uživatelům při jednání
na úřadech, s lékaři, v zaměstnání, tlumočí te-
lefonické hovory či písemnosti. Tlumočnické
služby jsou naši tlumočníci schopní poskytnout
i online prostřednictvím video hovoru.“

Více se o činnosti organizace a jednotlivých
službách dozvíte na stránkách www.czplk.cz
a na tel. čísle 731 653 100 a 731 653 053. 

Petra Sobotíková, 
Centrum pro zdravotně postižené LK 

– pobočka Jablonec n. N.

Na dnu otevřených dveří také poradí
Centrum Kašpar v Jablonci nad Nisou pořá-
dá ve středu 23. února od 10 do 17 hodin
Den otevřených dveří. V rámci něj se dozvíte
více o službách, které pro vás bezplatně
v centru nabízí. Pomohou vám zde najít
práci, která odpovídá vašim schopnostem
a potřebám, zvládnout složitou situaci i na-
startovat dlouhodobou změnu.

Na Den otevřených dveří je připravena ochut-
návka profesních a osobnostních testů, jež s vámi
ihned zkonzultuje kariérní a pracovní poradky-
ně. Přihlásit se můžete také do rekvalifikačních
kurzů, které jsou zdarma pro rodiče dětí do
15 let či dlouhodobě nezaměstnané. 

Současná situace na trhu práce není příznivá.
Řada lidí přišla o práci, nebo výpověď očekáva-
jí. Někteří mají tak malé příjmy, že obtížně
uživí své rodiny. Lidé zažívají nejistotu nejen
v zaměstnání, ale mnoho problémů přichází
i v osobním životě. 

„Lidem, kteří k nám přicházejí ve složité
situaci, umožňujeme nadechnout se ke změně.
Nasloucháme, radíme, podporujeme, doprová-
zíme, školíme, předáváme zkušenosti, píšeme
reference, ve firmách argumentujeme ve pro-
spěch motivovaných, připravených lidí. Ze zku-
šenosti víme, že těžká období v práci jdou
mnohdy ruku v ruce s těžkostmi v osobním
a rodinném životě. V Centru Kašpar pomáháme
řešit tyto situace komplexně,“ říká pracovní po-
radkyně Iva Stianková.

Poradkyně Centra Kašpar pomáhají bezplat-
ně všem, kdo poradenství potřebují. Nezáleží
na věku, typu profese, ani na počtu dětí.
V Centru Kašpar je tak otevřený prostor, díky
kterému postupně můžete začít své potíže řešit. 

Centrum Kašpar najdete na adrese Dvorská
748/9, Jablonec nad Nisou, nebo lze kdykoli vo-
lat na telefonní číslo 739 037 527 nebo psát na
e-mail iva.stiankova@centrum-kaspar.cz

(end, is)

Změna ceny vývozu komunálního
odpadu
Sjednocením ceny za odvoz jednoho litru ko-
munálního odpadu si město zjednodušuje prá-
ci. Neřeší a nehlídá vznik černých skládek a ná-
klady na jejich úklid zaplatí i ti, co poctivě třídí
a vyřazené věci odvážejí do sběrného dvora
a na překladiště. Cena za litr odpadu je sice
spravedlivá, co se objemu odpadu týká, ale ná-
klady na odvoz, to už je trochu něco jiného.
Představte si, že každý majitel bytu na sídlišti
by chtěl svou 120 litrovou uzamykatelnou po-
pelnici. Náklady za vývoz by narostly a myslím,
že by to se současným počtem lidí a aut ani ne-
stíhali.

Majitel rodinného domku si pohlídá, co do
popelnice hodí. Popelnici po vývozu schová za
plot, aby mu jí cizí neplnili. Když nebude třídit,
bude platit častější vývoz. Určitě nepostaví vy-
sloužilou ledničku na chodník, ale postará se
o odvoz do sběrného dvora. Čisto okolo jeho do-
mu je jeho vizitka. A ten nápad, že se k rodin-

ným domkům dají popelnice na papír a plasty?!
Už někdo spočítal, co to bude stát a co to přine-
se! Určitě se tím třídění nezlepší, protože oby-
vatelé rodinných domků už nyní odpad třídí lé-
pe a víc než na sídlištích.

Na sídlištích je to jiné, je to anonymní a ne-
třídící obyvatel se ztrácí v davu a těžko se moti-
vuje. Kontejnery jsou většinou volně přístupné,
a tak tam odpad, cestou do práce, odhodí i oso-
ba, která bydlí v rodinném domku vedle sídliš-
tě a má zrovna plnou popelnici, nebo se u kon-
tejnerů zastaví projíždějící auto a vyloží, co
potřebuje. Co když si třídící obyvatel sídliště
řekne, že se na to může vykašlat. Proč má třídit,
proč má shánět odvoz staré lednice do sběrné-
ho dvora, když nakonec beztak zaplatí za úklid
po lidech, kteří to neřeší. Naše stanoviště se ne-
dá zamknout, slouží pro tři paneláky (6 vchodů,
96 bytů, asi 200 lidí) máme tři kontejnery
1 100 l, vývoz 2× týdně. Teoreticky by nám sta-
čil vývoz 1x týdně, ale to by se ty tři paneláky –
tři Společenství vlastníků jednotek – musely
domluvit na jednotném postupu.

Já bych se zaměřila na výchovu a trestání
skutečných viníků. Důsledná kontrola živnost-
níků jak a kde likvidují odpad. Kamery u sta-
novišť, kde nejčastěji vznikají černé skládky
a tvrdé postihy viníků. Kdyby si lidé v Jablo-
neckém měsíčníku občas přečetli, že za černou
skládku byla uložena pokuta, pár lidí by to ur-
čitě odradilo a začali by se chovat slušně a ty
kamery by si na sebe vydělaly. Bude to asi chví-
li trvat, protože jste léta uklízeli odložené věci
na stanovištích a nepátrali a netrestali viníky.
Lidi si zvykli, že to někdo uklidí a nic je to ne-
stojí, tak co by to řešili.

Rodinným domkům a majitelům zahrádek
jste dali kompostéry, možná by trochu pomoh-
lo přidat na větší stanoviště popelnice na biood-
pad. Lidi, co třídí, by to přivítali.

Pokud nezačnete postihovat skutečné viníky,
náklady na úklid se nesníží, protože třídící oby-
vatelé sídlišť přestanou třídit! Hana Kohlerová

Odpovědi na podobné otázky najdete na 4. a 5.
straně.

■ Došlo do redakce

Foto archiv Centrum pro zdravotně postižené LK

Foto archiv Centrum Kašpar
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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/

Máme za sebou první konec roku a silvestra po-
té, co vstoupila do širšího povědomí vyhláška
města omezující používání zábavní pyrotechni-
ky. Připravila ji kolegyně ze Společně pro
Jablonec Michaela Tejmlová a byla po diskuzi
a úpravách schválena napříč politickým spekt-
rem. Ač bylo omezení pyrotechniky mnohými
vítáno, stále ještě probíhá, a asi ještě bude pro-
bíhat, spousta diskuzí nejen na internetu. Ne-
souhlas s vyhláškou je v nich postaven převážně
na dvou typech argumentů, pojďme se na ně pro-
to pořádně podívat.

První druh argumentů říká, že je to omezování
osobní svobody. Ale svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého. To je i tento případ.
Většina pyrotechniky zvyšuje koncentraci rako-
vinotvorných prachových částic a těžkých kovů
v ovzduší. Hluk stresuje lidi, budí malé děti, děsí
volně žijící zvířata a hlavně ptáky, kteří se často
v šoku zraní, anebo v zimě útěkem vysílí a pak

umrznou. Čím víc se zdravotníci věnují zkoumá-
ní vlivu hluku na zdraví lidí i zvířat, tím více po-
znávají negativních důsledků. Z tohoto pohledu
dává smysl omezit zábavu, která jiným škodí.
Většina pravidel, která dnes považujeme za samo-
zřejmá, jako třeba pravidla silničního provozu,
musela také někdy vzniknout. Společnost tvor-
bou nových pravidel a předpisů reaguje na to, jak
se vyvíjí poznání, technologie a životní styl.

Druhý typ argumentu se věnuje vymahatel-
nosti vyhlášky. Že omezovat pyrotechniku sice
dává smysl, ale stále je hodně lidí, kteří vyhlášku
nedodržují. Strážníci městské policie zatím při-
stihli jenom pár z těch, kdo vyhlášku porušili.
Proč ji tedy máme? I tady si můžeme hezky vy-
pomoci analogií ze silničního provozu. Asi kaž-
dému řidiči u nás je jasné, že dopravní policie ta-
ké dokáže pokutovat jen malý zlomek z jednotli-
vých porušení dopravních předpisů. Ale díky to-
mu, že máme jasně dané, co se na silnici smí

a nesmí včetně rychlostních limitů, je jasně vyjá-
dřeno, jaké chování je správné a žádoucí a řada
lidí se podle toho chová, i když ví, že šance, že
budou při přestupku přistiženi, je spíš menší.
V Praze, kde také zavedli vyhlášku omezující zá-
bavní pyrotechniku, podle vyjádření náměstka
primátora Petra Hlubučka Záchranná stanice hl.
m. Prahy pro volně žijící živočichy letos na pře-
lomu roku ošetřovala výrazně méně zraněných
ptáků než předchozí roky. Takže i když i v Praze
vyhlášku lidé občas porušují, pozitivní efekt má
a lze předpokládat, že u nás je to obdobné.

Nebyli jsme první město s podobnou vyhláškou
a další se přidávají. Omezení zábavní pyrotechni-
ky mají kromě Prahy v Brně, Liberci, Jihlavě, Ko-
líně, ve všech národních parcích a také přes hra-
nici v Drážďanech. Jsme tak součástí širšího a pro
zdraví lidí i přírody pozitivního trendu.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Ohlédnutí za „protipetardovou“ vyhláškou

Na zastupitelstvu konaném v říjnu 2021 jsem in-
terpeloval náměstka Kouřila (ANO) několika do-
tazy na nově vydanou odpadovou vyhlášku.
U většiny mých dotazů jsem obdržel neurčité od-
povědi, nicméně jedna odpověď byla překvapivě
přesná. Dotázal jsem se, zda má náměstek něja-
ký přehled o tom, jak se množství vyprodukova-
ného odpadu v nádobách jednotlivých domác-
ností změní po rozmístění sběrných kontejnerů
na biodpad od ledna 2022. 

Odpověď pana náměstka byla následující:
„Množství biologicky rozložitelného odpadu umís-
těného v černých nádobách činí dle výzkumu spo-
lečnosti Eko-kom a.s. z loňského roku 25 %. Jiné
studie uvádí 35 % i více. Z těchto čísel lze odvodit,
o kolik se sníží produkce směsného komunálního
odpadu v případě zavedení hnědých nádob na bio-
odpad“. Existuje tedy odůvodnitelný předpoklad,

že občané města, kteří třídí odpad velmi důsledně,
o čemž svědčí celá řada ocenění ve formě odpado-
vých Oskarů, budou třídit velmi poctivě právě i bio-
odpad. Tím si sníží množství celkově vyproduko-
vaného odpadu ve svých kontejnerech až o 35 %.

To je ovšem zcela v rozporu s obsahem nové
odpadové vyhlášky z ruky pana náměstka
Kouřila, která naopak zavádí majitelům nemovi-
tostí povinnost pořídit si objem nádoby na směs-
ný odpad v závislosti na počtu osob hlášených
k trvalému pobytu v daném domě. Město tak nu-
tí své obyvatele pořídit si popelnice mnohem vět-
ší, než odpovídá reálně vyprodukovanému odpa-
du. V důsledku toho občané brzy pocítí několika
násobně vyšší finanční zátěž, ale zároveň budou
vybaveni nádobami, které budou minimálně
z poloviny nevyužité. Nevyhnutelně to mj. pove-
de k rezignaci na důsledné třídění.

Na mé výhrady k poslednímu textu týkajícímu
se odpadů v měsíčníku náměstek reagoval pro-
hlášením, že si každý může odpady zlevnit tím,
že si pořídí dvě menší nádoby na směsný komu-
nální odpad na místo jedné veliké. Logika vcelku
bizarní, např. pro ty, kteří na více kontejnerů ne-
mají prostor. 

V listopadovém čísle jsme představili poplatní-
ky, kterým výdaje narostou až o devět tisíc korun
za rok. Vzhledem k nárůstu cen energií a drama-
ticky rostoucí inflaci nám koalice ODS a ANO na-
ložila zátěž, kterou leckteré domácnosti nemuse-
jí unést. A co těmto občanům vzkázali koaliční
zástupci? Že si na ně posvítí, protože se jeví, že
možná „jen odkládají svůj odpad jinam, kde to
pak platíme všichni“.

Ano. Arogance vypadá přesně takto.
Jaroslav Šída, zastupitel za Piráty

Narveme do popelnic

Rozumím tomu, že v reakci na nové vyhlášky
k odpadům přichází od občanů mnoho dotazů,
podnětů a samozřejmě i stížností. Snažíme se na
všechny reagovat poctivým a opakovaným vy-
světlováním základních principů, na kterých no-
vý systém stojí. Přestože takové stížnosti jsou čas-
to postavené na nepochopení nebo neznalosti.
Ale to je v pořádku. Je ovšem alarmující, když
přicházejí otevřené stížnosti plné omylů a nepo-
chopení od zastupitelů, kteří měli možnost se
s oběma vyhláškami už před jejich schvalováním
předem důkladně seznámit. 
Město NEnutí své obyvatele pořídit si popelnice
mnohem větší, než odpovídá reálně vyproduko-
vanému odpadu.

V Jablonci je třídění odpadu na takové úrovni,
že jsme nechtěli dělat krok zpět a občany demo-
tivovat zaváděním paušálního poplatku. Chtěli
jsme zachovat princip možnosti regulovat vlastní
kapacitu nádob a četnost jejich svozu v závislos-
ti na vlastním „odpadovém“ chování. Pokud tří-
dím, nemusím nechat svoji popelnici vyvážet
každý týden, ale třeba jen 1× měsíčně. A tady je

jádro problému. Ten, kdo byl zvyklý třídit, tomu
systém umožňuje neplatit víc než doteď nebo do-
konce ušetřit. Naopak ten, kdo netřídí nebo třídí
minimálně a toto své chování není ochoten změ-
nit, ten musí sáhnout hlouběji do kapsy. Celý po-
platkový systém jsme nastavovali podle objektiv-
ních a doložitelných údajů o průměrném množ-
ství vyprodukovaného odpadu na osobu a měsíc.
V Jablonci je tento průměr 123 l. Námi zvolené
minimum 60 l/osobu/měsíc je tedy hluboko pod
uvedeným průměrem. Těžko čekat, že poplatky
nastavíme podle extrémních a nedoložených pří-
padů, kdy např. někdo tvrdí, že jejich dům/do-
mácnost o 13 členech údajně díky třídění vy-
produkuje za měsíc pouhých 80 l směsného od-
padu… 

Bioodpad – 25 % hmotnosti není 25 % objemu.
Zavedeme-li v Jablonci plošné třídění bioodpa-

du, neboli zmizí-li z popelnic velká nebo celá
část bioodpadu, která v Jablonci tvoří v průměru
27 % hmotnosti směsného odpadu, bude to zna-
menat, že se uvolní přibližně jen 8 % objemu po-
pelnic. Jinými slovy: třídění bioodpadu nepřed-

stavuje rezervu až 35 % objemu popelnice, jak
mylně tvrdí pan kolega Šída.

Ano, chceme občany přimět k důslednému tří-
dění. Nic jiného nám totiž nezbývá.

Jak už jsem uvedl, kdo není ochoten změnit
své chování k vlastnímu odpadu, ať už z lenosti
nebo protože má jiné priority, ten bude muset
sáhnout hlouběji do kapsy, a je to tak správně.
Peníze jsou mocný motivátor a my jsme připra-
veni s těmito lidmi dál komunikovat, přesvědčo-
vat je a dělat maximum, abychom jim změnu
chování usnadnili. A v individuálních případech
jsme schopni pro poplatníka nalézt férové nasta-
vení pro konkrétní nemovitost, když se ukáže být
poplatkový systém svými dopady nepřiměřeně
tvrdý.

A jistě je tu i část obyvatel, pro něž pravidla ne-
existují, svůj odpad hází do nádob jiných poplat-
níků, vytváří černé skládky nebo ho spalují. A na
ty bychom si skutečně měli všichni posvítit. Je to
v našem společném zájmu.

Milan Kouřil, 
náměstek primátora

Reakce na článek Narveme do popelnic
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 2 970 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‰en 
zánovní jen 2 350 Kã 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 
Palubkové dvefie od 2 930 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií 
a obloÏek sleva 50% od 500 kã 

BAZAR dvefií, zárubní, v˘fiez zárubní
RELAX POD ST¤ECHOU 

jóga pilátes stylov˘ apartmán
Posezení pro radost

Rádi otevfieme 
pro va‰i skupinu ãi rodinu

R¯NOVICKÁ 31, Tel. 604 404 861

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 29, Jablonec n. N.

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné

podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC, komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, 
zvukovû a tepelnû izoluje. 
Instalujeme ji napínáním 
nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil +420 724 119 523

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-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE!!! 1 100 Kã, OPRAVDU FUNGUJE!!!

PROFESIONÁLNÍ BOJ PROTI KUNÁM
odstraníme pachové stopy,

o‰etfiíme motorové ãásti
ZLEVNÍME VÁM POJI·TùNÍ 

– p. Moko‰ínová
ve‰keré opravy, brzdové centrum ATE,

antikorozní nástfiik podvozku a dutin 
více na: www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 
604 242 111

Letní 22 
Jablonec nad Nisou-Kokonín

BEZPLATNÉ KOMPEXNÍ FINANâNÍ SLUÎBY 
Máte-li dotaz nebo problém související
s financemi (pojistky, hypotéky, refin, 

úvûry, spofiení), ráda Vás pozvu 
do kanceláfie v centru Jablonce a u kávy

spoleãnû probereme Vá‰ problém, 
poÏadavek nebo zkontrolujeme smlouvy.
Prosím nejprve zavolejte a domluvíme si 

vyhovující ãas
Moko‰ínová Monika, 

tel.: 604 209 202
Pracuji diskrétnû a s osobním pfiístupem

Více o mnû na 
www.autoservismokosin.cz

Mám certifikaci u âNB 
– poji‰tûní, úvûry, investice, DPS

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM

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

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

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

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

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

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

www.reinstal.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

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

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

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

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví, nebo druÏstevní

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

F. Mastník, tel.: 732 274 865

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 

KUCHY≈SKÉ LINKY A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù 
pfiímo od v˘robce, více neÏ 250 odstínÛ 

a dekorÛ, slevy aÏ 35 %, 
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû 

dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA.

Vzorková prodejna: 
Dr. Milady Horákové 28, 

Liberec IV-Per‰t˘n
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 

www.vyroba-kuchyni.cz

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

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 

ÎALUZIE, ROLETY, MARK¯ZY... 
kvalitní stínící technika od ãeského 
v˘robce CLIMAX se 4letou zárukou, 

montáÏ podmítkov˘ch boxÛ pro venkovní
stínûní a ovládací techniky Somfy.

Poradenství, servis, tel: 604 719 539,
p.mikez@hotmail.com

ODVOZ SYPK¯CH HMOT
Písek, ‰tûrk, suÈ, dfievo, hlína, atd.

sklápûcí dodávka max.1,5 tuny
mini bagr, kontejner, kladivo.

JBC Trans – 736 636 585

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

KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ DESKY 
i sbírku.Pfiijedu. 

Tel.: 721 442 860

SPOLEâNOST TECHNICKÉ SLUÎBY 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
hledá zamûstnance na pozici:

AUTOMECHANIK
NáplÀ práce:

• Opravy osobních vozidel, nákladních 
vozidel a komunálních strojÛ

• Práce na mechanick˘ch, hydraulick˘ch 
a elektrick˘ch ãástech vozidel

PoÏadujeme:
• Vyuãení v oboru automechanik 

nebo pfiíbuzném oboru
• ¤idiãsk˘ prÛkaz

• Sváfieãsk˘ prÛkaz
• Spolehlivost

• Praxi
Nabízíme:

• Nástupní plat od 185 Kã/hod.
• Stravenky

• 5 t˘dnu dovolené
• Podporu pfii zvy‰ování kvalifikace

• Za‰kolení a férové jednání
• Pfiátelsk˘ kolektiv

Nástup moÏn˘ ihned
Strukturované Ïivotopisy zasílejte na 
kastak@tsj.cz nebo danickova@tsj.cz 

KVALIFIKOVAN¯ STAVEBNÍ DùLNÍK
Práce na údrÏbû komunikací. Drobné stavby

a opravy, zejména pokládka zámkové 
a Ïulové dlaÏby, silniãních 

a zahradních obrub.
PoÏadavky: vyuãení nebo praxe v oboru, 

fi. prÛkaz sk. B
Práce na pln˘ úvazek, jednosmûnn˘ provoz.
Hodinová mzda: 180 Kã/hod (nástupní plat)
Benefity: t˘den dovolené navíc, stravenky

Nástup: 1. 4. 2022 nebo dle dohody
Strukturované Ïivotopisy zasílejte na 
stehno@tsj.cz nebo danickova@tsj.cz

www.mestojablonec.cz

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

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

Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou
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Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

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

Do zavedené ordinace VPL 
v Hodkovicích nad Mohelkou 
hledáme lékaře (L2–L3) 
na částečný úvazek (15 h / týdně).

Nabízíme:
• finanční odměna až 35 000 Kč čistého
• flexibilní volba ordinačních hodin
• moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI)
• možnost konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. pracovního lékařství)
• placené vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně.
• vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL

Zaujala Vás naše pracovní pozice?
V případě zájmu prosím kontaktujte personální oddělení
E-mail: personalni@vseobecnylekar.cz / Tel. 773 545 225

Jsme s Vámi jiÏ 30 let!

U Kostela 5, Jablonec nad Nisou-M‰eno

1992

2022

OSLAVTE S NÁMI V¯ROâÍ SLEVOU 30 %
NA BIOMETRICKÉ INTELIGENTNÍ 
BR¯LOVÉ âOâKY B. I. G.

• Jedineãnû ostré vidûní za v‰ech podmínek
• Jedny br˘le na v‰echny pohledové vzdálenosti

Br˘lové ãoãky jsou zdravotnick˘ prostfiedek urãen˘ ke korekci zraku


