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Jarní probouzení Jablonce
Milí spoluobčané, nevím, co každý z vás bude dělat
20. března v 16.33, ale všichni společně budeme
mít milou návštěvu: přijde jaro. Možná, že to ještě
kolem nás jarně nebude příliš vypadat, my v Jab-
lonci jsme v tomto trochu opožděni oproti „zbytku
světa“ začínajícímu za Paceřickým kopcem. Ale
ujišťuji vás, že se všemi kolegyněmi a kolegy z kul-
turní a sociální sféry už v předstihu usilovně pra-
cujeme na přípravě a plánech mnoha akcí. Zdá se
totiž, že zásadní omezení budu březnem minulostí
a že se můžeme těšit na kulturní a společenské jarní
oživení v Jablonci, aniž bychom pro mnohé akce
museli hledat alternativní modus operandi. 

Hned v úvodu března v rámci oslav MDŽ se tak
bude moci uskutečnit např. setkání v klubech se-
niorů s obyvatelkami domů zvláštního určení. Pro
všechny pedagogy našich základních a mateřských
škol, základní umělecké školy a domu dětí a mlá-
deže mám příjemnou zprávu, že se můžeme spo-
lečně vrátit k tradiční formě oslavy Dne učitelů.
Přijměte tedy pozvání na den 30. března do našeho
městského divadla na představení komedie Divad-
la Kalich Úhlavní přátelé s Terezou Kostkovou, Ne-
lou Boudovou, Karlem Zimou a Bronislavem Ko-

tišem. Při stejné příležitosti Dne učitelů chceme
připomenout, že u nás v Jablonci máme šest dět-
ských skupin a rádi bychom ocenili drobným dár-
kem práci všech tet a chův, které se v nich o naše
děti také skvěle starají.

K oživení ulic Jablonce hudbou různých žánrů
by od letních měsíců měla přispívat akce města
Jablonecké tóny 2022 navazující na projekty Město
plné tónů a Rok české hudby.

V plné přípravě jsou další městem pořádané ne-
bo zaštiťované jarní akce. Opět budeme slavnostně
oceňovat výjimečné děti navržené jejich školami
na Cenu pro nadané, jarní termín bude mít i kon-
cert podporující kampaň proti násilí na seniorech,
se kterým je spojeno i tradiční předávání ocenění
Jablonecká pečovatelka. 

Prostě děláme vše pro to, abychom jaro kulturně,
společensky i sportovně zažili a užili tak, jak jsme
byli vždy zvyklí.

Dovolte, abych vám tedy na prahu nejkrásnější-
ho ročního období popřál – doslova i přeneseně –
příjemné jarní nadechnutí.

David Mánek, náměstek primátora

Autorskou výstavu Země v oblacích české
sklářské výtvarnice Dany Zámečníkové mů-
žete navštívit v Muzeu skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou od 24. března. Více
na 15. straně. Foto Aleš Kosina

Jubilejní 55. ročník Jizerské 50 byl slavnostně zahájen na zaplněném Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou za účasti sportovních hvězd
a představitelů města a kraje. Ke skvělé atmosféře přispěl i koncert skupiny Tata Bojs. Na snímku Květa Pecková Jeriová, dvojnásobná
medailistka Zimních olympijských her (1980 Lake Placid a 1984 Sarajevo), a Jiří Beran, pětinásobný vítěz Jizerské padesátky, který se
legendárního závodu zúčastnil šestadvacetkrát. V letech 1985–1987 triumfoval třikrát po sobě. Foto Iva Mošnová
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Jen na Jablonecku působí okolo třicítky sociál-
ních služeb. Jejich seznam je v elektronickém
Katalogu sociálních služeb zveřejněném na we-
bu města v kapitole Zdravotnictví a sociální služ-
by – Komunitní plánování. A právě komunitní
plánování je zásadní pojem provázející Jablonec
nad Nisou už od roku 2008. 

„Je to metoda plánování služeb na určitém
území, přičemž hlavním cílem je pokrýt území
sociálními službami, které budou dostupné, kva-
litní a v dostatečné kapacitě. Na jeho tvorbě se
podílí zástupci města, veřejnosti, poskytovatelů
sociálních služeb a dalších institucí – úřadu prá-
ce, nemocnice nebo krajského úřadu. Jsou roz-
dělení do čtyř pracovních skupin, z nichž každá
cílí na jednu kategorii klientů – na seniory, oso-
by ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně
znevýhodněné nebo na rodiny s dětmi a mlá-
dež,“ vysvětluje podstatu komunitního plánová-
ní náměstek pro oblast humanitní David Mánek. 

Trojice informačních letáků
Komunitní plán se tvoří na čtyřleté období a kaž-
dý rok jej doplňuje plán akční, obsahující opat-
ření ke zlepšení situace v sociální oblasti včetně

široké informovanosti veřejnosti a propagace so-
ciálních služeb. „Proto jsme připravili letos tři
letáky – jeden se týká sociálních služeb pro se-
niory a zdravotně znevýhodněné, druhý infor-
muje o půjčovnách kompenzačních pomůcek
a třetí se zabývá pomocí osobám v krizi,“ kon-
statuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Martina Rosenbergová s tím, že letáky
jsou v elektronické podobě na městském webu,
tištěné v informačním středisku v přízemí rad-
nice, ale i na obecních úřadech spádových obcí,
u organizací poskytujících sociální služby, v jab-
lonecké nemocnici nebo na úřadu práce.

Horkou novinkou mezi nimi je Pomoc pro
osoby a rodiny v krizi. „Iniciovala jej pracovní
skupina pro osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním, aby doplnil informace o nabídce služeb pro

lidi, kteří se ocitli v nepříznivé situaci kvůli ztrátě
zaměstnání, bydlení, nízkému příjmu, domácí-
mu násilí nebo různým formám závislostí,“ in-
formuje Dana Holcová, koordinátorka komunit-
ního plánování. 

Na vše jsou třeba peníze
Sociálno neoplývá penězi, proto i Jablonec pra-
videlně přispívá. „V městském rozpočtu ročně
rezervujeme kolem 26 mil. Kč a osm milionů
z toho je dotační program,“ uvádí náměstek
Mánek a pokračuje: „Loni dotační peníze puto-
valy k 17 poskytovatelům na 32 sociálních slu-
žeb. K nim musíme ještě připočítat individuální
žádost k podpoře Diakonie ČCE, která ve městě
nabízí mimo jiné také služby pro mládež v níz-
koprahovém centru. Příspěvek z městského roz-
počtu, určený i na službu terénní pečovatelskou
a pro rodiny s dětmi, činí 3,5 mil. Kč.“ 

Město zřizuje také vlastní organizaci – Centrum
sociálních služeb, p. o. (CSS), jejíž podpora na
dvě sociální služby tvoří zhruba 15milionovou
položku v rozpočtu. 

I pečující potřebují někdy pomoc
V Jablonci hraje CSS významnou a nezaměnitel-
nou roli. Kromě toho, že se stará o volný čas se-
niorů a nabízí mnoho alternativ, poskytuje také
pomoc – nejen svým klientům, tedy seniorům,
ale také těm, kteří o své blízké pečují, tzv. nefor-
málním pečujícím. I oni někdy potřebují pomoc.
Péče o člena rodiny nikdy nekončí a může být
vyčerpávající. „Představme si, že se o někoho
staráme a také my potřebujeme nyní nějaký čas
pro sebe – čeká nás lékařský zákrok, chceme jet
na dovolenou či předěláváme byt kvůli bezba-
riérovosti. To je ten okamžik, kdy je vhodné vy-
hledat odlehčovací službu. A to ve významu od-
lehčit si. Sám sobě,“ popisuje možnou pomoc
Lukáš Frydrych z CSS, které jako jediné zaříze-
ní v Jablonci dočasnou pobytovou službu posky-
tuje.

Odlehčovací služba v Domě s byty zvláštního
určení v Novoveské ulici se otevřela v červenci 2012.
Nabízí čtyři lůžka ve třech pokojích – v jednom
dvoulůžkovém, kde může být ubytovaný i man-
želský pár, a dvou jednolůžkových. K pokojům
náleží společenská místnost s kuchyňkou a kou-
pelna, vše je bezbariérové. Zdejší pracovníci kli-
entům pomáhají s běžnými denními úkony, na-
bízí i sociální poradenství či pomoc terapeuta.
Během dočasného pobytu mohou klienti užívat
také zahradu, knihovnu, klubovnu nebo tělo-
cvičnu.

„Klienti u nás mohou být bez přerušení až tři
měsíce. Kvalitu služby máme nastavenou hodně
vysoko, dbáme na to, aby se u nás každý cítil ja-
ko doma. Snažíme se o rodinné, bezpečné pro-
středí a individuální přistup. Cílovou skupinou
jsou převážně senioři s trochu sníženou soběs-
tačností, službu ale mohou využít i dospělí s ně-
jakým zdravotním omezením,“ přibližuje odleh-
čovací službu Frydrych. Mezi občany je o lůžka
velký zájem a jejich kapacitu by bylo třeba na-
výšit. A to je jeden z dalších úkolů jabloneckého
komunitního plánování.

(jn)

Každý potřebuje někdy pomoc.
Kdo tvrdí opak, mýlí se 

Až na malé výjimky jsme se s nimi setkali všichni. Osobně nebo prostřednictvím
členů rodiny. Sociální služby. Jsou určené nejen seniorům, zahrnují i pomoc
rodinám s dětmi, mládeži, zdravotně znevýhodněným nebo lidem, kteří se
ocitli na okraji společnosti například kvůli chudobě. Nikdo nemůže říct, že se
nedostane do situace, kdy bude potřebovat pomoc.

• V Jablonci se komunitně plánuje 
od roku 2008 

– aktuální je 4. komunitní plán sociálních 
a souvisejících služeb 2020–2023 

včetně akčního na rok 2022

• Tvoří jej čtyři pracovní skupiny: 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

pro rodinu, děti a mládež, pro seniory 
a pro zdravotně znevýhodněné

• Součástí komunitního plánu je 
také informovanost veřejnosti 

aktuálním výstupem je Katalog sociálních 
služeb a tři informační letáky: 

Nabídka sociálních a navazujících služeb 
pro seniory, Půjčovny kompenzačních 
pomůcek a Pomoc pro osoby a rodiny 

v krizi (vše na webu města – Zdravotnictví
a sociální služby – Komunitní plánování) 

Aktualizované letáčky, foto CSSOdpočinková místnost odlehčovací služby, foto CSS

Pečovatelská služba, foto archiv Diakonie
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V dubnu začne stavba kanalizace v Kamenné
Statutární město Jablonec nad Nisou bude
i letos pokračovat ve výstavbě dešťové kana-
lizace a dalších sítí v centru. Tentokrát se
bude stavět v ulici Kamenná, práce jsou roz-
dělené do dvou let a náklady na městskou
část přesáhnou 16 milionů korun včetně
DPH. K městskému projektu se opět připojí
rekonstrukce dalších správců sítí. V únoru
město vyhlásilo výběrové řízení na dodava-
tele stavby.

„Hlavním cílem projektu je výstavba dešťové ka-
nalizace v ulici Kamenná, rekonstrukce komu-
nikace včetně chodníků, rekonstrukce kabeláže
veřejného osvětlení včetně výměny svítidel,
oprava kanalizační přípojky z radnice a ulože-
ní rezervních chrániček pro budoucí vložení
metropolitní sítě,“ popisuje městský projekt ná-
městek pro rozvoj Petr Roubíček a dodává, že
opět jde o velmi koordinačně, časově a prosto-

rově náročnou akci, neboť souběžně se bude re-
konstruovat jednotná kanalizace a vodovod (in-
vestor SVS, a. s.), plynovod (investor GasNet, s. r. o.)
a silnoproudé rozvody (investor ČEZ Distri-
buce, a. s.), stavět se bude teplovod (investor JE,
a. s.). 

„Proto je celý projekt rozdělený do dvou etap,
první se bude realizovat od dubna do října to-
hoto roku, druhá od dubna do října roku příští-
ho,“ doplňuje Roubíček s tím, že finální povrch
bude v duchu historického centra města z dlaž-
by, která nahradí současný asfalt v horní části
Kamenné. 

Během stavebních prací bude ulice Kamenná
neprůjezdná a průchod bude omezený. „Po do-
končení se dešťová kanalizace dočasně napojí
na zrekonstruovanou jednotnou kanalizaci
v místě Dolního náměstí, a to se souhlasem
vlastníka, jímž je SVS, a. s. Maximálně do tří let
pak bude dešťová stoka přepojená na dešťovou
kanalizaci vedoucí od retenční nádrže pod
Anenským náměstím. Ta se bude stavět také le-
tos,“ uvádí Martin Jančík, vedoucí odboru hos-
podářského a územního rozvoje jabloneckého
magistrátu. 

(jn)

ZŠ 5. května se dočká širší modernizace
Jabloneckou Základní školu v ulici 5. květ-
na čeká rozsáhlá rekonstrukce, která bude
rozdělená do čtyř etap. První dvě se budou
realizovat ještě letos, přičemž část bude do-
končená do začátku nového školního roku.
V rámci celého projektu přibydou ve škole
šatny, bezbariérovost zajistí i nový výtah,
modernizované budou dílny, odborné učeb-
ny, kuchyňka a v objektu v ulici Sokolí dru-
žina i bezbariérový přístup.

Představitelé magistrátu společně s vedením ZŠ
5. května v loňském roce dlouho jednali se zá-
stupci programu Montessori, jenž je součástí ško-
ly, o dalším rozšíření tříd Montessori 2. stupně.
Řešení naráželo na kapacitní možnosti školní
budovy v ulici 5. května. Město jako zřizovatel
školy se tehdy na základě technického posou-
zení a souhlasu zástupců Montessori i vedení
ZŠ 5. května rozhodlo pro rekonstrukci příze-
mí, šaten a venkovních prostor tak, aby se při-
způsobily potřebám Montessori, a to nejdéle do
1. 9. 2022. „Toto rozhodnutí se změnilo. ZŠ 5. květ-
na se nakonec dočká velkorysejší modernizace,
než jaká byla původně plánovaná,“ říká jablo-
necký náměstek pro oblast humanitní David
Mánek. 

„Stále platí, co jsme slíbili, že do 1. 9. 2022 ve
škole vznikne jedna nová učebna pro děti na-
vštěvující program Montessori. Otevřela se ale

nová cesta, která škole a dětem přinese mno-
hem více, než jsme očekávali původně,“ informu-
je náměstek Mánek s tím, že po konzultacích
s autorem nové studie, městským architektem
Davidem Pavlištou, a ve spolupráci s projek-
tantem Radovanem Novotným se původní zá-
měr rozšířil a rozdělil do čtyř etap. 

„Oproti původnímu plánu úpravy přízemí,
školnického bytu na šatny a vstupních prostor
do školy vzniknou minimálně dvě plnohodnot-
né třídy navíc. Naplánovaná je i rekonstrukce
vnějšího vzhledu budovy. Část akcí realizujeme
jako projekty tzv. Integrované územní investice
(ITI) umožňující čerpání finančních prostřed-
ků ze strukturálních a investičních fondů EU.

Věříme, že po zpracování projektové dokumen-
tace bude vše stavebně dokončeno do konce ro-
ku 2022, nejdéle 2023,“ říká David Mánek. 

„V rámci 1. etapy vznikne do 1. září jedna no-
vá učebna ZŠ Montessori. Stejná etapa počítá
v období let 2022 a 2023 dále s úpravou bytu
školníka na šatny pro ZŠ Montessori, ale i s vy-
budováním dalších dvou tříd pro navýšení její
kapacity. Studie proveditelnosti musí ještě
potvrdit, že vzniklé prostory budou vyhovovat
hygienickým normám,“ popisuje jednotlivé eta-
py Petr Roubíček, náměstek pro rozvoj města
Jablonec nad Nisou, a pokračuje: „Během 2. eta-
py modernizace ZŠ 5. května se letos zpracuje
dokumentace k ITI projektu modernizace uče-
ben, kuchyňky, dílny, kabinetu, výtahu, všech
WC, konečné přeměny bytu školníka na šatny
včetně bezbariérového přístupu, družiny a bez-
bariérového přístupu v budově v Sokolí ulici.“ 

V roce 2023 se podle náměstka Roubíčka
počítá s vypracováním studie proveditelnosti
3. a 4. etapy a na ní navazujícího projektu ITI
(modernizace dvou odborných učeben ve 2. a 3.
poschodí – fyzika, chemie, přírodopis a jazyko-
vá učebna). Ve 4. etapě je v plánu výměna oken,
zateplení obvodového a střešního pláště včetně
vzduchotechniky objektu v ulici 5. května. Zá-
roveň budou vyměněné i všechny vnitřní insta-
lace. To vše s termínem dokončením dle akční-
ho plánu v roce 2025. (jn, vrk)

Práce ve Staré Osadě začnou od března
Od začátku března bude uzavřená ulice
Stará Osada v Jablonci nad Nisou. Uzavírka
potrvá do října, důvodem je dokončení stav-
by dešťové kanalizace a rekonstrukce veřej-
ného osvětlení i komunikace. Město za dílo
letos zaplatí téměř 16 milionů korun. 

„Jde o pokračování dlouho připravované rekon-
strukce komunikace a veřejného osvětlení včet-
ně výstavby důležité a dosud chybějící dešťové
kanalizace a retenční nádrže. Stavba započala
loni, od března zahájíme práce na dokončení
projektu. Hotovo by mělo být do října,“ říká ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr Roubí-
ček. Loni zde město proinvestovalo cca 4 mil. ko-
run, letos je v rozpočtu rezervovaná částka 15,9
mil. korun. 

Kvůli stavbě bude zcela uzavřená část ulice
Stará Osada s tím, že rezidenti budu mít přístup

ke svým domům, parkovat však budou muset
na dětském hřišti. Vzhledem k úplné uzavírce
části ulice a vymezené parkovací ploše, nejsou
stanovené objízdné trasy.

„Jsme si vědomí, jak nepříjemné to budou
měsíce a děkujeme všem místním za pochope-
ní situace. Jakmile však bude hotovo, bude de-
šťová voda odcházet novou kanalizací, lokalita
bude řádně nasvícená a konečně se bude jezdit
ulicemi s novým povrchem,“ konstatuje
Roubíček.

Stavbaři se do Staré Osady nastěhovali loni.
V současné době je hotová retenční nádrž, voda
z ní se bude odvádět do zatrubněného potoka
pod areálem Krajské správy silnic LK. Letos
bude stavební činnost náročnější než v loň-
ském roce, protože ke kanalizaci se přidá
i kompletní rekonstrukce vozovky. „Stavbaři
budou muset odstranit celou konstrukční vrst-

vu stávající vozovky až na terén, pak budou tvo-
řit zcela nové konstrukční vrstvy, tzv. kufr. Ten
poté zakryjí finální povrchy z asfaltového beto-
nu,“ popisuje Petr Mikulášek z oddělení inves-
tiční výstavby jabloneckého magistrátu. 

Zrekonstruované komunikace včetně nových
konstrukcí pokryjí povrchy z asfaltového beto-
nu a ohraničí betonové silniční obrubníky, kte-
ré zajistí odvodnění vozovek. V celé lokalitě bu-
de platit obytná zóna, proto budou rychlost
omezovat stavební prvky pro zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti, jako jsou např. zpomalo-
vací prahy, nové dopravní značení či dopravní
zrcadla. Bezpečnost zvýší i místa k vyhnutí vo-
zidel na obousměrných komunikacích. Vznik-
nou nová parkovací místa ze zámkové dlažby
pro rezidenty i jejich návštěvy. Zrekonstruova-
né komunikace osvětlí nové veřejné osvětlení.

(jn)

Foto Jana Fričová

Foto Jiří Endler
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JE bude opět topit v bytech v Abecedě
Jablonecká energetická (JE) ustála podzimní
nástup krize na energetickém trhu, zvyšová-
ní cen za teplo pocítili její zákazníci mini-
málně a síť odběratelů se neustále rozšiřuje.
Na podzim se připojilo k JE celkem 150 bytů
a dalších 50 bude klienty městské teplárny
během několika týdnů. Letos dojde k vyčištění
koryta Nisy od parovodů a úpravě areálů po
výtopnách na Brandlu a v Pasekách. 

„Jsme standardní obchodní společnost, jejímž
cílem je generovat zisk, zároveň jsme ale také
městskou společnosti a naším cílem je postarat
se o to, aby občané Jablonce měli jisté teplo za
rozumnou cenu,“ říká Milan Kouřil, náměstek
primátora a předseda představenstva společ-
nosti v jedné osobě, a dodává: „Díky revitaliza-
ci sítě centrálního zásobování teplem (CZT)
a dalšímu rozvoji společnosti můžeme nabíd-
nout našim odběratelům jistotu a stabilitu.“

JE připojuje nové i původní zákazníky 
Síť odběratelů se neustále rozšiřuje. Loni na ja-
ře se k JE vrátil dům v Křišťálové ulici, který se
před deseti lety v důsledku tehdejších vysokých
cen odpojil a pořídil si vlastní kotelnu. Stabilitu

a teplo bez starostí s dodavateli plynu hledají
u Jablonecké energetické i další zákazníci. Ke
konci roku pod její křídla nově přešlo 150 bytů
včetně bytového domu v ulici U Tenisu. Jablo-
necká energetická tak nyní dodává teplo a tep-
lou vodu celému sídlišti Horní Proseč. 

Máme Horní Proseč i Abecedu
Padesát bytů ze sídliště Abeceda převezme JE
v následujících týdnech. „Jsou-li bytové domy
na trase naší soustavy, připojujeme je do systé-
mu dálkového zásobování, například v případě
Abecedy je to zdroj v Liberecké ulici. Další
možností je, že přebíráme do správy celou tech-

nologii domovní kotelny od nákupu plynu přes
vlastní obsluhu, napojení na náš on-line dispe-
čink až po revize a údržbu,“ vysvětluje projek-
tový a obchodní manažer společnosti Martin
Kočí. „Plyn nakupujeme uvážlivě a ve větších
objemech, situaci neustále monitorujeme a jsme
schopni reagovat obratem. To je pro bytová
družstva nebo SVJ často problematické, až ne-
možné,“ vysvětluje Boris Pospíšil výhody velké
společnosti. „Situace na trhu s plynem je ale
momentálně složitá a její vývoj nám ukáže, zda
budeme nuceni toto promítnout do koncových
cen,“ konstatuje Pospíšil.

Demolice Brandlu i Pasek
Dalším pozitivním důsledkem revitalizace sítě
CZT jsou nové rozvojové prostory ve městě.
„Zatímco Brandl zůstane průmyslovou oblastí
a vážně se zde opět uvažuje o odpadovém cent-
ru, demolicí výtopny v Pasekách Jablonec získá
území pro bytovou výstavbu. Změna územního
plánu už je v běhu,“ potvrzuje náměstek pro
rozvoj města Petr Roubíček. Z pasecké výtopny
zbyde jen komín, kde jsou umístěny antény
operátorů mobilních sítí. Brandl bude vyčištěný
kompletně. (mho)

Máte problém? Ptejte se
V minulých číslech Jabloneckého měsíčníku
jsme si už řekli, jak k vám mohou přicházet
informace z města, aniž byste o ně sami nějak
výrazně usilovali kromě toho, že k odběru
pravidelných zpráv formou sms nebo e-mai-
lem se musíte registrovat. Ukázali jsme vám
i místa, kde je můžete hledat. Ale jak se mů-
žete aktivně města ptát, tak to bude téma té-
to kapitoly. 

Otázky a odpovědi
Začneme tím nejjednodušším, a to jsou otázky
a odpovědi. Najdete je na webu města a jakmi-
le je rozkliknete, objeví se tlačítko Přidat dotaz.
To je váš cíl, chcete-li položit dotaz, a to pro-
střednictvím připraveného formuláře. Nejprve
byste také měli zvolit kategorii, do které chcete
svůj dotaz zařadit. Kategorií je osm a název
každé z nich velmi jasně napovídá, jaká témata
dotazů by v ní měla být zařazená: matrika, osob-
ní doklady, výstavba, bydlení, doprava a komu-
nikace, finance, životní prostředí, živnosti.
Kategorie jsou zde proto, aby hledání v aplika-
ci bylo jednodušší. Původní myšlenka byla totiž
taková, že si zájemce rozklikne kategorii a v ní
hledá, zda už někdo neřešil podobný nebo stej-
ný problém. Teprve poté položí ve správné ka-

tegorii svůj dotaz. Aplikace měla sloužit jako
databáze možných problémů, s nimiž se člověk
v běžném životě setkává. 

V praxi však platí, že mnoho pisatelů si apli-
kaci plete s diskuzním forem, do kterého chce
vkládat příspěvky, úvahy, ale bohužel i útoky
na město, úřad či konkrétní osoby. Praktická
databáze rychlých a užitečných informací se
tak mění v jakýsi ring volný. 

Lepší Jablonec
Původně Lepší místo, nyní Lepší Jablonec mají
v podstatě stejný cíl – vidím nějaký nešvar, zá-
vadu, černou skládku apod., problém vyfotím

svým mobilním telefonem, fotografii s popisem
problému pak odešlu prostřednictvím aplikace
Lepší Jablonec, kterou mám staženou v mobi-
lu, nebo vložím na web města. Pak mohu sle-
dovat, v jakém stadiu řešení můj podnět právě
je. Bohužel, velkým problémem, který často
znemožňuje řešení, je fakt, že lidé přesně ne-
specifikují místo – nenapíší ulici – odkud foto-
grafie je. 

Rozdíly
Zásadním rozdílem mezi oběma aplikacemi je
ten, že Otázky a odpovědi mají sloužit jako zá-
sobník situací, na které se občané často ptají,
tedy než položím otázku, je dobré srolovat v ka-
tegorii až dolů, zda již nebyla zodpovězena. Do
této aplikace patří např. otázky na koncepční
plány, je možné zde vysvětlit některé uvažova-
né nebo již uskutečněné kroky města. Naproti
tomu lepší Jablonec slouží k hlášení a hašení
okamžitých závad, které je potřeba vyřešit
rychle a jsou v kompetenci např. veřejně pro-
spěšných prací nebo méně nákladných oprav.

Své dotazy však můžete klást také osobně –
buď přímo primátorovi města, nebo ostatním
členům vedení. Jak, to si povíme zase v příštím
čísle. (jn)

Součástí J50 byla i kvalitní doprava
Organizace závodů Jizerská 50 byla velmi ná-
ročná pro všechny. Jak pro pořadatele samot-
ných závodů, tak pro ty, kdo chystali kulturní
program a další doprovodné akce. Bylo nutné,
aby bylo dostatek občerstvení, ubytování, par-
kování nebo třeba kapacitní doprava. Zde je
třeba pochválit dopravce, společnost Umbrella
Coach & Buses, která na linku č. 1 nasadila vo-
zy navíc. Celkem jich bylo 30 a zajišťovaly ry-
chlé a bezpečné spojení mezi Jabloncem nad
Nisou a Bedřichovem. 

Odbavení bankovní kartou v MHD 
využívají tisíce cestujících
Jízdenky MHD bylo možné do konce ledna 2021
zaplatit u řidiče Městské hromadné dopravy

pouze v hotovosti nebo prostřednictvím karty
OPUSCARD. Od prvního února 2021 díky no-
vým moderním odbavovacím zařízením lze
jednotlivé jízdné hradit i prostřednictvím bez-
kontaktní bankovní karty.

Mezi cestujícími, kteří využívají služeb MHD
nepravidelně a nemají zakoupenou předplatní
časovou jízdenku, je tento způsob platby stále
více využíván. V únoru 2021, kdy odbavovací
zařízení bylo ve zkušebním režimu, se pro-
střednictvím bankovní karty uhradilo jízdné
v celkové hodnotě 10 104 Kč. V červenci minu-
lého roku částka vzrostla na 30 tisíc Kč a v led-
nu 2022 již překročila hranici 50 tisíc korun.

Jelikož se jedná o velmi nízké částky hrazené
bankovní kartou, nejčastěji v hodnotě 4 Kč ne-
bo 18 Kč, jde o tisíce plateb měsíčně.

Zavádění nových moderních technologií do
dopravy se potvrzuje jako správný směr s cílem
zatraktivnit veřejnou dopravu a navýšit počet
uživatelů.

(lw)

■ Zprávy z městské dopravy

Odbavovací zařízení v autobuse MHD, foto Luboš Wejnar

Demolice výtopny v Pasekách, foto Jiří Endler
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Zasáhly vás ceny energií? Žádejte o pomoc
Energetická chudoba je nový fenomén doby,
který dopadl na mnoho domácností v celé
České republice. Parlament ČR, obě komory,
proto podpořil navýšení příspěvku na byd-
lení. Dnes ho pobírá zhruba 150 tisíc do-
mácností, dalších 200 tisíc má dle některých
výzkumů na příspěvek nárok, ale z různých
důvodů jej nečerpá. 

Na příspěvek na bydlení může nově dosáhnout
až dvojnásobek domácností, s výpočtem pomů-
že online kalkulačka MPSV, která je k dispozici
na stránkách ministerstva. Příspěvek na bydle-

ní se v souvislosti s novelou zákona o sociální
podpoře navyšuje, jeho součástí je i mechanis-
mus, umožňující vládě, aby v průběhu roku
příspěvek navýšila dle potřeby.

Online kalkulačka MPSV pomůže s orientač-
ním výpočtem a lidé tak zjistí, jestli mohou mít
nárok na příspěvek na energie. Základní infor-
mace o příspěvku a doplatku na bydlení i o mi-
mořádné okamžité pomoci najdete na str. 22
tohoto výtisku. Veškeré informace jsou na we-
bových stránkách Úřadu práce ČR, kde jsou
k dispozici i videa, v nichž se zájemci dozví, jak
správně vyplnit žádost. (red)

Důležité odkazy

www.mpsv.cz
pomoc při růstu cen energií – kalkulačka,
odkaz na vyplnění formuláře, návodné video,
jak vyplnit žádost

www.energetickyprispevek.cz
speciální web k tématu včetně odpovědí na
časté dotazy

www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-
cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 

webové stránky Úřadu práce ČR

tel. 950 180 070
telefonní linka Úřadu práce ČR k pomoci
s energetickou chudobou

tel. 800 779 900
call centrum Úřadu práce ČR (bezplatná linka)

Tipy, jak snížit účet za energii
Existují drobné a jednoduché kroky, jak je
možné snížit náklady na energie. Nabízíme
několik tipů, jak snížit fakturu za energii.

Osvětlení
• jedno LED osvětlení vám přinese úsporu až
400 korun za rok;
• vyměňte žárovky za LED; dnes lze dobrá
LED světla pořídit za 50 korun kus. Ovšem
u LED osvětlení je dobré myslet na jejich zhas-
nutí, pokud odcházíte z místnosti nebo domu.

Televize a další malé spotřebiče
• vypínání elektrospotřebičů přinese úsporu
i přes 1 500 korun za rok;
• necháváte televizi nebo počítač ve stand-by
režimu? Pak máte doma tichého žrouta energie.
Šetřit energie lze vypnutím spotřeby například
pomocí prodlužovačky s červeným vypínačem;
• u sáčkových vysavačů měňte pravidelně sáč-
ky, u bezsáčkových je třeba pravidelně čistit –
jinak klesá výkon a roste spotřeba při vysávání;
• nenechávejte v zásuvce zapojené nabíječky
pro mobilní telefony, tablety nebo notebooky –
spotřebovávají elektřinu, i když se z nich váš
přístroj nedobíjí.

Praní
• praní s rozumem vám uspoří až 600 korun za
rok;
• na běžně špinavé prádlo stačí režim praní
s 30stupňovou vodou. Ušetříte tak až půlku spo-
třeby energie oproti vyšší teplotě vody a pračka
vydrží sloužit déle. Stačí také krátké režimy
praní;
• neperte s poloprázdnou pračkou. Vždy je dob-
ré počkat, až budete mít dost špinavého prádla
na celou pračku. Optimálně naplněná pračka
má volné místo zhruba na šířku dlaně.

Lednice
• dobře fungující lednice vám ušetří okolo
1 000 korun za rok;
• nikdy nedávejte do lednice teplé jídlo, počkej-
te až vychladne;
• optimální teplota v ledničce je okolo +5 stup-
ňů, v mrazničce –18 stupňů. Nižší teploty zna-

menají vyšší výdaj za elektřinu. Pro dobrý chod
je třeba lednici a mrazák pravidelně odmazo-
vat, právě námraza je hlavním upozorněním
pro vysokou spotřebu energie lednice nebo
mrazáku;
• lednice a mrazák by měly stát tak, aby nebyly
blízko topení nebo jiného zdroje tepla – jinak
opět roste spotřeba energie.

Vaření a pečení
• jednoduché kroky sníží spotřebu okolo 1 000
korun ročně;
• nezapomínejte na pokličky a hlídejte, aby hr-
nec odpovídal velikosti plotýnky;
• menší porce ohřívejte v mikrovlnce, pro po-
krmy s delší přípravou se hodí použití papiňá-
ku, vodu vařte ve varné konvici;
• při pečení je úsporný horkovzdušný režim.

Topení
• optimálně nastavený systém vytápění přináší
úsporu tisíce korun za rok;
• nezapomínejte topení vypnout, když odchází-
te na delší čas z domu, pokud snížíte teplotu
o pouhý jeden stupeň, ušetříte zhruba 6 % vý-
dajů na topení. Domácnost, která platí okolo 25
tisíc korun, tak ročně ušetří zhruba 1 500 ko-
run;
• v místnostech, které trvale nevyužíváte, mů-
žete snížit teplotu ještě více; 
• zkontrolujte radiátory, zda je nezakrývají ku-
sy nábytku nebo závěsy. Volně přístupný radiá-
tor může šířit teplo do místnosti bez bariér a vy
máte tepelnou pohodu s o pětinu nižším účtem

za energii. Obdobně je dobré sledovat, zda ne-
jsou radiátory zavzdušněné, aby neklesala
účinnost topení;
• naučte se správně větrat: dobré je větrat 4× až
5× za den, pokud jste doma. Ne ventilačkou!
Správným větráním získáte čerstvý vzduch
a náklady za topení klesnou o více než 10 %;
• myslete na pravidelný servis a dobré nastave-
ní regulace kotle. Ušetří vám až 20 % spotřebo-
vané energie;
• spotřebu energie sníží i koupě termostatu,
který hlídá ideální teplotu v celém domě, vari-
antou je i pořízení chytrých termostatických
hlavic.

Umývání
• myčka nebo perlátor šetří vodu i vaši peně-
ženku;
• pokud máte myčku, dejte jí přednost před my-
tím v dřezu – ušetříte tak 1/2 vody a velkou část
tepla. Myčku spouštějte plně vytíženou;
• běžné sprchování je 3× šetrnější než vana;
• instalujte si tzv. perlátor – ušetříte s ním 1/3 až
1/2 vody a snížíte tak spotřebu tepla na ohřev
teplé užitkové vody. Rodinné výdaje na energii
tak lze snížit o tisíce korun ročně.

Dlouhodobá opatření
• zateplení stěn domu, výměna oken a další
opatření sníží výdaje za energii o 50 tisíc korun
za rok. Investice do vylepšení bydlení přijde
zhruba na 500 tisíc korun a vrátí se během 10
let;
• vlastní zdroj energie – solární panely pro sví-
cení a ohřev teplé vody je možné pořídit za méně
než 100 tis. Kč. Dražší jsou panely s bateriemi.
Návratnost začíná od šesti let. Solární kolektory
umí zajistit ohřev teplé užitkové vody
• tepelná čerpadla snižují náklady o 2/3. Ná-
vratnost investice je obvykle do osmi let. Te-
pelnou pohodu přinese také nákup vlastního
kotle na pelety nebo dřevěné brikety

Bližší informace pro zákazníky dodavatelů na-
jdete na ERÚ – Domovská stránka (eru.cz)

Zdroj: www.mpsv.cz

Ilustrační foto Jiří Endler

Ilustrační foto
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Množství tříděného odpadu ve městě roste
Stejně jako v uplynulých letech přinášíme
přehled o množství tříděného odpadu v Jab-
lonci nad Nisou. Pozitivní zprávou jistě je,
že celková produkce využitelných složek ko-
munálních odpadů rok od roku stoupá.
V průběhu roku 2021 se v Jablonci nad Nisou
vytřídilo 4 975 t odpadu. Jedná se zejména
o odpad z barevných kontejnerů, sběrných
dvorů, ze sběren a výkupen, které jsou zapo-
jeny do systému obce, a ze školních sběrů.

Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu tvořily
největší podíl z celkového množství kovy, a to
1 629 t. Dále bylo vytříděno 1 274 t papíru, 766 t
skla a 642 t plastů.

Odpadové hospodářství, stejně jako jiná od-
větví, bylo ovlivněno pandemií COVID-19. Pro-
jevilo se to zejména v pokračujícím nárůstu
množství obalového materiálu v souvislosti
s rozšířením nákupů přes internet. Tento trend
je nejvíce vidět na množství papírových a kar-
tonových obalů odkládaných do modrých kon-
tejnerů. Zatímco v roce 2019 jich bylo 737 t,
v loňském roce se vyšplhalo množství papíru
v modrých kontejnerech na 1 097 t. Papír lze
odevzdat i ve sběrnách a výkupnách, např. v ul.
Belgická a Želivského, které jsou zapojeny do
systému odpadového hospodářství města. Tím-
to způsobem občané odevzdali 133 t papíru.
Kromě modrých kontejnerů se obvykle velkou
měrou podílejí na celkovém množství papíru
školní sběry, ale vzhledem k opakovanému
uzavření škol v průběhu roku bylo množství
takto odevzdaného papíru mnohem menší ve
srovnání s předchozími lety. Činilo pouze 44 t.

Meziroční nárůst byl zaznamenám rovněž
u plastů. Jejich množství bylo v loňském roce
vůbec nejvyšší od zavedení třídění odpadu
v Jablonci. Již několik let se mohou do žlutých
kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též
veškeré plasty z domácností a nápojové kartony.
Nápojové kartony (tetrapaky) tvoří necelá 2 %
obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to množ-
ství kolem 10 t ročně. Obsah žlutých kontejne-
rů se vozí na třídící linku, kde je odpad roztří-
děn na jednotlivé komodity a následně předán
k dalšímu využití.

Již téměř čtyři roky jsou občanům města k dis-
pozici rovněž šedé kontejnery na kovy. Jejich
počet byl v loňském roce rozšířen na 36 kusů
a na jaře přibydou na dalších deseti místech.
Jsou určeny zejména na drobný kovový odpad
z domácností jako jsou plechovky od nápojů,
od potravin, zvířecí konzervy apod. Množství ko-
vového odpadu odevzdaného do šedých kontej-
nerů postupně roste. V roce 2021 se takto vysbí-
ralo více než 20 t kovů. Vzhledem k celkovému
množství vytříděných kovů se jedná o nepatrné
množství, ale věříme, že toto číslo bude i nadá-
le stoupat. Největší podíl kovového odpadu po-
chopitelně končí ve sběrnách a výkupnách.

V případě skla došlo k navýšení o 30 t oproti
předešlému roku, a sice na celkových 766 t. Ko-
lem 30 % z celkového množství skla tvoří čiré
sklo, které lze do některých kontejnerů odevz-
dávat odděleně.

Za sběr využitelných složek komunálních od-
padů získává město odměnu od společnosti
Eko-kom, a. s. Za loňský rok dosáhla výše od-
měny pro Jablonec 7,1 mil. Kč. Tyto peníze jsou
dále používány na provoz a zkvalitňování
systému třídění odpadů. V průběhu roku 2021
se na řadě míst objevily nové kontejnery, u ně-
kterých stanovišť se zvýšila četnost vývozů,
vznikla nová stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad apod. Veškeré využitelné složky komu-
nálních odpadů jsou předávány zpracovatel-
ským firmám k recyklaci.

Již ne tak pozitivní zprávou je, že v roce 2021
výrazně stouplo množství směsného komunál-
ního odpadu. V černých popelnicích a kontej-
nerech skončilo v loňském roce 6 881 t odpadu,
tedy o 446 t více než v roce předešlém. 

Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad
Nisou se významně podílí i velkoobjemový od-
pad, který občané odevzdají ve sběrných dvo-
rech nebo při ambulantních svozech. V uplynu-
lém roce se jednalo o 1 391 t. Nelze opomenout
ani biologicky rozložitelný odpad, který mohou
Jablonečané zdarma odevzdávat ve sběrných
dvorech a při mobilních svozech. V roce 2021
množství bioodpadu činilo 528 t. 

Hojně využívané jsou bílé kontejnery na pou-
žitý textil, jehož množství se vyšplhalo na 135 t.
Aby byl přehled o množství odevzdaného ko-
munálního odpadu úplný, je nutno dodat, že
občané odevzdali na sběrných místech a při
mobilních svozech 17 t nebezpečného odpadu
a 0,8 t jedlých olejů a tuků.

Za zmínku jistě stojí i množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. Do sběrných dvorů
bylo v uplynulém roce odevzdáno 214 t elektro-
spotřebičů (např. ledničky, pračky, drobné
elektrospotřebiče z domácností, televize, moni-
tory apod.).

Na závěr bychom rádi poděkovali všem obča-
nům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů
v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně
životního prostředí. (bš)

Množství separovaného odpadu v letech 2009–2021 
(v tunách)

Složení komunálních odpadů v roce 2021 
(v tunách)

Recyklace plastových lahví, foto archiv MMJN
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis se uskuteční v nové webo-
vé aplikaci, se kterou se můžete
seznámit od 4. 3. a od 21. 3. lze
vygenerovat žádost. Příjem žá-
dostí, tj. den zápisu, proběhne ve
všech ZŠ zřizovaných městem Jab-
lonec ve čtvrtek 7. 4. 2022. S ohle-
dem na současnou epidemiologic-
kou situaci je však žádoucí, aby
rodiče dětí sledovali informace
na stránkách škol, kde budou
zveřejněny podrobné organizač-
ní záležitosti týkající se zápisů.

Školský obvod 
Každá základní škola má školský
obvod stanovený obecně závaznou
vyhláškou a garantuje tak přijetí
dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu má
dítě trvalý pobyt. V Jablonci tako-
vých obvodů máme devět a jsou
řadu let ustálené. Dvou soukro-
mých ZŠ, které na území města
vyvíjí svoji činnost, se školské ob-
vody netýkají. 

Odklad povinné školní docházky
Uvažuje-li rodič o možnosti požá-
dat o odklad školní docházky své-
ho dítěte, musí současně s žádostí
o něj doložit doporučující posou-
zení dítěte od příslušného školské-
ho poradenského zařízení (peda-
gogicko-psychologické poradny

nebo speciálního pedagogického
centra) a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Aby v den
zápisu mohli rodiče obě posouzení
řediteli školy doložit, provádí
Pedagogicko-psychologická porad-
na v Jablonci nad Nisou již od
konce února vyšetření školní zra-
losti. V případě, že dítěti již bylo
poskytováno podpůrné opatření
v MŠ, je nutné dítě nechat znovu
vyšetřit, aby mohlo být případné
podpůrné opatření poskytováno
i v základní škole. Je žádoucí in-
formovat základní školu o této
skutečnosti v předstihu. Zároveň
je nutné připomenout, že zákonný
zástupce, jehož dítěti byl v přede-
šlém roce povolen odklad školní
docházky, musí absolvovat zápis
i v roce letošním.

Jak vybírat školu 
Rodiče, kteří řeší otázku, jakou
školu pro své dítě zvolit, mají dvě
možnosti. Buď se rozhodnou pro
ZŠ garantovanou školským obvo-
dem, nebo si vyberou školu dle
svého uvážení, ovšem s rizikem,
že dítě nemusí být do vybrané ško-
ly přijato. Kapacitní možnosti škol
jsou totiž omezené, proto neumož-
ní výraznější zvýšení počtu prv-
ních tříd.

S ohledem na současnou epide-
miologickou situaci v této době ne-
ní možné s určitostí říci, zda bu-
dou moci probíhat dny otevřených
dveří tak, jak bylo v minulosti zvy-
kem. Pro snadnější rozhodování si
pro vás školy z výše uvedeného
důvodu připravily krátké charak-
teristiky s odkazy na své webové
stránky a kontakty, kde se můžete
ohledně zápisu dozvědět více.
Charakteristiky naleznete na 8.
a 9. straně.

Naplněnost škol a počty dětí
v 1. třídách
V letošním roce má z MŠ odejít
velký počet předškoláků. Dá se te-
dy očekávat, že počty žáků v 1. tří-

dách mohou být vyšší než v loň-
ském roce. V zájmu města i ředite-
lů škol je rovnoměrná naplněnost
tříd. Ta je však ovlivněna počtem
dětí majících trvalý pobyt ve škol-
ském obvodu a musí být přijímány
přednostně. Naplněnost rovněž
ovlivňují rodiče dětí volbou školy.
V případě početního převisu pak
škola rozhoduje o přijetí losová-
ním.

Kde získat další informace,
s kým se poradit?
Rodiče budoucích prvňáčků chce-
me ujistit, že v procesu zvaném zá-
pis nejsou na svá rozhodnutí sami.
Mají právo na dotazy a informace
a všichni zainteresovaní jsou při-
praveni poradit a pomoci. Jen je
třeba o jakoukoliv pomoc žádat včas.
Zdrojem základních informací jsou
webové stránky základních škol,
webové stránky města a Jablonec-
ký měsíčník. S konkrétními dotazy
je možné se obrátit na ředitele škol
nebo na oddělení školství. Cenné
rady také poskytnou odborníci,
např. v pedagogicko-psychologické
poradně, nebo mateřská škola, do
které dítě dochází. 

Zdeňka Květová, 
vedoucí odd. školství

Zápis do ZŠ prostřednictvím nové aplikace 
Od letošního roku budou zápisy
do jabloneckých základních škol
realizovány prostřednictvím we-
bové aplikace Zápis do ZŠ. Od-
kaz bude dostupný od 4. března
2022 na webových stránkách
jednotlivých základních škol
a webu města. Obdobnou apli-
kaci Zápis do MŠ pak v květnu
využijí zákonní zástupci i pro
zápisy svých dětí do mateřských
škol.

Jablonec přistoupil k tomuto kro-
ku po zralé úvaze, a to z několika
důvodů. „Jedním z nich byla covi-
dová situace, která dva roky ne-
umožnila rodičům, a především
jejich dětem, prezenční účast při
zápisu. Dalším důvodem byla sna-
ha využít webovou aplikaci umož-
ňující zjednodušení administrace
zápisů do ZŠ zřizovaných městem,
při němž bude využíván jednotný
formulář žádosti. V neposlední řa-
dě byl kladen požadavek na trans-
parentnost zápisového procesu tj.
aby do něj měl přístup kromě ředi-
telů škol také zřizovatel a přede-
vším zákonní zástupci dětí,“ říká
Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství.

Zápisový portál umožní všem
průběžné sledování celého proce-
su zápisu, od vyhlášení počtu vol-
ných míst až po zveřejnění sezna-
mu přijatých dětí.

„K tomu, abychom společnými
silami zápis úspěšně zvládli, je tře-
ba, aby se zákonní zástupci dětí

s novým zápisovým portálem se-
známili a pročetli si všechny důle-
žité informace. Již dopředu ujišťu-
jeme všechny rodiče, že pokud si
s administrací žádosti nebudou vě-
dět rady, budou moci o pomoc po-
žádat zvolenou ZŠ nebo oddělení
školství jabloneckého magistrátu.
V tomto případě bude nutné mít
s sebou průkaz pojištěnce (dítěte)
a případně si domluvit termín a čas
návštěvy,“ upozorňuje Květová.

Tři základní fáze zápisu do ZŠ 
(aplikace bude spuštěna 21. 3. 2022)

První fáze: po seznámení s apli-
kací zákonný zástupce vygeneruje
žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání. Při vstupu do systému
je nezbytné zadat číslo pojištěnce
(dítěte – je uvedeno na průkazu
zdravotní pojišťovny). 

Následně systém vygeneruje je-
dinečný číselný identifikátor, který
je třeba si zapsat nebo zapamato-
vat z důvodu další identifikace žá-
dosti. Po vyplnění všech povinných
údajů zákonný zástupce vyplně-
nou žádost vytiskne a ten, který je
uveden na žádosti, ji podepíše.

Druhá fáze: vytištěnou a pode-
psanou žádost je třeba odevzdat do
zvolené ZŠ ve čtvrtek 7. dubna
2022. Tento den je řediteli ZŠ jed-
notně stanoven jako den zápisu do
ZŠ zřizovaných statutárním měs-
tem. 

Způsob odevzdání žádosti bude
uveden na webových stránkách
jednotlivých ZŠ.

Třetí fáze: Ředitelé škol následně
žádosti vyhodnotí a do 30 dnů od
zápisu rozhodnou o přijetí či ne-
přijetí nebo na základě žádosti po-
volí, popř. zamítnou odklad povin-
né školní docházky. Od určeného
data mohou zákonní zástupci v zá-
pisovém portálu aktivně sledovat
průběh přijímacího řízení.

„Zavedení nového zápisového
portálu nic nemění na skutečnosti,
že přednostní právo přijetí budou
mít v souladu s obecně závaznou
vyhláškou o školských obvodech
základních škol děti mající trvalý
pobyt ve školském obvodu. Nic se
nemění ani v případě, že byl dítěti
v loňském roce udělen odklad po-
vinné docházky. I v tomto případě
platí, že zákonní zástupci těchto
dětí budou vyplňovat žádost o při-
jetí prostřednictvím nového zápi-
sového portálu,“ uzavírá Zdeňka
Květová.

Další informace k zápisu do ZŠ na-
leznete v tomto JM na 8. a 9. straně.

(red)Náhled úvodní strany webové aplikace Zápis do ZŠ

Ilustrační foto



(8)

jablonecký měsíčník březen 2022

Jablonecké základní školy se představují
Jablonecké základní školy každoročně v břez-
nu otvírají své dveře rodičům a budoucím
prvňáčkům. Ředitelé škol nechají nahlédnout
do svých budov a ukážou, jaké prostředí bu-
doucí školáky čeká.

Zda budou moci školy na tuto tradici navázat
i v letošním roce, bude záležet na epidemiolo-
gické situaci a také možnostech jednotlivých
škol. O těch vás budou aktuálně informovat na
svých webových stránkách. 

Nyní nabízíme rodičům a jejich dětem alespoň
možnost nahlédnout do jabloneckých základ-

ních škol prostřednictvím krátkých medailonků,
které ve stručnosti představí každou z devíti škol
zřizovaných statutárním městem Jablonec nad
Nisou. 

„Krátké představení sice nenahradí osobní
prohlídku, ale může částečně pomoci s výběrem
školy, byť rozhodujícím kritériem pro přijetí dí-
těte do příslušné školy je v souladu s vyhláškou
o školských obvodech základních škol trvalé
bydliště dítěte,“ říká Zdeňka Květová z oddělení
školství jabloneckého magistrátu.

(ap)

ZŠ Jablonec, 5. května 76
Ředitelka školy: Michaela Hanyšová
775 999 954, 602 247 149
reditel@zsjbc5kvetna.cz
www.zs5kvetna.cz

Škola je umístěna v okrajové části města ve
dvou budovách, které jsou odděleny školním
parkem se zelení a obě budovy jsou propojeny
spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází
les, louky a park. Vzhledem k velké úspěšnosti
v získávání finančních prostředků z evropských
fondů je škola nadstandardně vybavena pro vý-
uku v oblasti informačních technologii a jazyků.

Ve škole se vyučuje podle tří vzdělávacích
programů. Kromě běžných tříd škola otevírá
specializované třídy s programem Montessori
a specializované třídy s rozšířenou výukou ja-
zyků.

Škola vytváří pro své žáky co nejlepší studij-
ní podmínky; vede je ke zdravému životnímu
stylu, při němž se maximálně eliminuje rizikové
chování dětí (drogy, šikana, kriminalita apod.),
které je v současné době tolik ohrožuje. K to-
muto velmi napomáhají ve škole přítomní spe-
ciální pedagog, výchovný poradce i metodik
prevence.

Součástí školy je školní družina, která v sou-
časné době má pět oddělení, a školní jídelna.

ZŠ Mšeno, Arbesova 30
Ředitel školy: Tomáš Saal
483 737 111
info@arbesovka.cz
www.arbesovka.cz

ZŠ je plně organizovaná škola se dvěma třída-
mi v každém ročníku. Její velkou výhodou je
umístění v klidném prostředí v blízkosti jablo-
necké přehrady. Od 6. ročníku fungují ve škole
sportovní třídy s všesportovním zaměřením.
Právě ve sportu vykazují žáci trvale vynikající
výsledky, a to i v celorepublikovém měřítku.
Nejen jim, ale všem žákům slouží ke sportovní-

mu vyžití dvě tělocvičny, posilovna a hřiště.
Školní družina má pět oddělení a v provozu je
denně od 6.30 do 16.30 hodin. 

Součástí budovy je školní jídelna, která nabí-
zí třikrát týdně výběr ze dvou jídel a možnost
bezlepkové diety. V rámci ŠVP se žáci 2. a 3. tříd
účastní plaveckého výcviku, žáci 2. stupně ly-
žařského výcviku a žáci sportovních tříd cyklis-
tického, vodáckého a lyžařského kurzu. 

Ve škole působí psycholog, který spolu s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence za-
jišťují harmonizační pobyty pro žáky 6. ročníku
a programy zaměřené na prevenci sociálně-pa-
tologických jevů. Škola nabízí volnočasové akti-
vity zaměřené na sport a výtvarné činnosti.

ZŠ Jablonec, Liberecká 26
Ředitel školy: Martin Chytka
487 370 333
skola@zsliberecka.cz
www.zsliberecka.cz

Základní škola Liberecká je moderní školou
v centru města. Poskytuje výuku od 1. po 9. roč-
ník, přičemž v každém ročníku jsou tři třídy.
Součástí školy je školní jídelna a školní druži-
na, která má navíc k dispozici i nově postavený
samostatný objekt. Školu obklopuje rozsáhlý
areál s herními prvky a sportovním hřištěm.
Škola využívá nejmodernější technikou vyba-

vené nové odborné učebny cizích jazyků, příro-
dopisu, fyziky, chemie a pracovní dílny. Žáci
mají k dispozici rozsáhlou školní knihovnu
a studovnu. 

Dataprojektory a interaktivní tabule patří ke
standardnímu vybavení všech tříd. Žáci absol-
vují kurz plavání a lyžování, v 1., 2. a 6. třídě
harmonizační pobyt. Škola udržuje dlouholetou
spolupráci s partnerskými školami v Bautzenu
a Neugablonz. 

Ve škole působí již řadu let speciální pedagog,
který je spolu s výchovným poradcem i metodi-
kem prevence velkým přínosem v různých si-
tuacích. Škola nabízí žákům zhruba dvě desítky
zájmových kroužků.

ZŠ Mšeno, Mozartova 26
Ředitel školy: Karel Opočenský
483 737 920
skola@zsmozartova.cz
www.mozartova.cz

Stále probíhající postupná modernizace školy
umožňuje žákům i učitelům pracovat v moder-
ně vybavených třídách a odborných učebnách.
Škola má bezbariérový přístup a novou venkov-
ní učebnu přírodních věd. Škola nabízí výuku
anglického jazyka od 1. ročníku, pro předškolá-
ky vždy po zápisu Veselou školičku. Již mnoho
let ve škole působí školní psycholog. Do výuky na

obou stupních jsou zakomponovány preventiv-
ní programy, ekologické výjezdy, dopravní vý-
chova, poznávací, sportovní i kulturní aktivity. 

Budova školní družiny je v přímém soused-
ství školy a provoz zajišťuje denně od 6.00 do
16.00 hodin, resp. do 17.00 hod. Ve školní jídel-
ně předkládají svým strávníkům dva až třikrát
týdně výběr ze dvou jídel, v prostoru školy je již
několik let zdravý bufet. 

Ke sportování žáků i veřejnosti slouží tři tělo-
cvičny a atletické hřiště přímo u budovy. Nedíl-
nou součástí školní budovy je prostor hudební-
ho oddělení ZUŠ a pobočka městské knihovny
pro žáky i mšenskou veřejnost. V neposlední
řadě je škola i dobře dopravně dostupná.

Ilustrační foto Graphis
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ZŠ Šumava, Na Šumavě 43
Ředitel školy: Jan Kolář
483 369 221
kolar@zssumava.cz
www.zssumava.cz

Základní škola Na Šumavě 43 je jednou z nejstar-
ších škol v Jablonci. Pokrývá výuku od prvního po
devátý ročník. V jednotlivých ročnících jsou pře-
vážně tři třídy. Škola má čtyři budovy, kde tři na
sebe vzájemně navazují (ulice Na Šumavě) a jedna
budova stojí samostatně v ulici Švédská. Budova
ve Švédské je primárně určena pro vzdělávání žá-
ků 1. tříd a školní družinu, která má v současné

době šest oddělení. Součástí je školní jídelna, kte-
rá nabízí výběr ze dvou jídel a salátový bar. Škola
má dvě tělocvičny, dvě venkovní hřiště, k dispozi-
ci je přírodní učebna využívaná za příznivého po-
časí především pro výuku přírodopisu, výtvarné
výchovy, prvouky i pěstitelských prací. Škola se
nachází uprostřed sídliště Šumava, poblíž jablo-
necké přehrady, a je dobře dopravně dostupná.
Pro výuku využívá blízkosti plaveckého bazénu
a sportovní haly. V rámci školního vzdělávacího
programu se jednotlivé ročníky účastní tematicky
zaměřených několikadenních výjezdů (vodácké,
lyžařské, přírodovědné, vzdělávací, harmonizační
aj.). Jedním z hlavních cílů školy je budování
zdravých třídních kolektivů.

ZŠ Žižkův Vrch, Pasířská 72
Ředitelka školy: Jitka Šťovíčková
484 846 334
reditel@zspasirskajbc.cz
www.zspasirska.cz

Základní škola je plně organizovaná s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy a v současné době
má 19 tříd v devíti ročnících. Nachází se upro-
střed sídliště Žižkův Vrch, v klidné lokalitě s dob-
rou dostupností blízko lesoparku. 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna
a školní družina s provozní dobou od 6.00 do
16.00 hodin. ZŠ má každoročně rozmanitou na-

bídku zájmových kroužků. Předností školy je vý-
uka anglického jazyka od 1. ročníku, sportovní
příprava od 6. ročníku, nadstandardně vybavené
učebny fyziky, chemie a dvě počítačové učebny.

Neocenitelnou pomoc v ZŠ zabezpečuje škol-
ní psycholog a speciální pedagog společně s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence. 

Ve škole je velká, plně vybavená tělocvična,
malá tělocvična a zrcadlový sál. Součástí školy
je také rozsáhlý sportovní areál, který může
v odpoledních hodinách při splnění podmínek
provozního řádu využívat veřejnost.

Základní škola pořádá pro děti z MŠ tradiční
Školičku, sportovní soutěže pro veřejnost Paskiá-
du i Akademii – rozloučení s žáky 9. ročníku.

ZŠ Jablonec, Pivovarská 15
Ředitel školy: Miroslav Krajina
483 710 859
7zsjbc@7zsjbc.cz
www.7zsjbc.cz

Škola se nachází v centrální části města s pů-
vodní zástavbou. V současné době se vzdělávají
žáci celkem v 11 třídách. V ZŠ Pivovarská usi-
lujeme o vyváženost osvědčených postupů
a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni,
že ne vše tradiční je špatné a ne vše moderní je
přínosné. Při výuce se snažíme dbát na základ-
ní myšlenku našeho vzdělávacího programu –

„Smysluplně, zajímavě a tvořivě“. Díky stabilní-
mu pedagogickému sboru a vysoké úspěšnosti
ve využití dotačních titulů se nám dlouhodobě
daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výu-
ku. Pro rozvoj praktických dovedností dětí vyu-
žíváme kvalitně vybavené odborné učebny, díl-
ny, cvičnou kuchyňku a městská sportoviště
v okolí školy. Pořádáme lyžařský a vodácký vý-
cvik, výuku plavání, návštěvy divadla, exkurze
a výlety. Na škole se vyučují tři cizí jazyky –
angličtina, němčina a francouzština.

Školní družina a školní jídelna se nachází
v samostatné budově naproti hlavní budově
školy. ŠD má tři oddělení a bohatou nabídku
zájmových kroužků.

ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
Ředitelka školy: Jana Mašindová
483 305 317
skola@zsrynovice.cz
www.zsrynovice.cz

Škola je moderně vybavená, plně organizovaná
s devíti postupnými ročníky, na prvním i na dru-
hém stupni po jedné třídě. Nachází se v klidné
části města v blízkosti lesa, nedaleko autobu-
sových zastávek. Pro mladší děti (především pro
školní družinu) je určena zahrada s prolézačka-
mi, pískovištěm, košem na streetball. Škola je
bezbariérová a klade důraz na vstřícnost, indivi-

duální přístup k dětem i k rodičům. Motto ŠVP je:
„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.“
Obsah je zaměřen na rozšířenou výuku informa-
tiky a výpočetní techniky, nechybí moderně vyba-
vené učebny. Žáci absolvují povinný kurz plavání,
v případě příznivých podmínek probíhají i lyžař-
ské dny či zimní den. Školní jídelna nabízí žákům
školy nejen zdravé a chutné obědy, ale i dopoled-
ní svačiny. Motto školní družiny je: „Základem
dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné pro-
středí, kde mají všichni žáci své místo a vědomí,
že tam patří.“ Aktivity jsou zaměřeny na zájmovou
činnost – dovedné ruce, přírodovědný kroužek,
projektové dny, neformální setkávání s rodiči,
všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
Ředitelka školy: Lea Šmídová
483 302 140
reditel@zskokonin.cz
www.zskokonin.cz

Škola je plně organizovaná se dvěma třídami
v ročníku. Všechny tři budovy leží na trase jed-
né linky (č. 101) městské hromadné dopravy do
Rychnova a jsou tak dopravně velmi dobře do-
stupné. 

Díky oddělení stupňů a relativně nižšímu
počtu žáků představují jednotlivá pracoviště
„rodinné“ prostředí. Škola klade důraz nejen na

výuku matematiky, českého jazyka a cizích ja-
zyků, ale i na předměty související s poznává-
ním světa a přírody. 

Všechny učebny jsou vybaveny moderní in-
teraktivní technikou. Z významných stavebních
úprav v posledních letech stojí za zmínku re-
novace podkroví v Rychnovské 215 (nové pro-
story pro ŠD), přístavba nové budovy, ve které
se nacházejí prostorné šatny, zázemí pro TV,
moderně vybavená ŠD, úprava školní zahrady
u Rychnovské 216 a vybudování didaktické za-
hrady v Janáčkově 42. Mimoškolní aktivity na-
bízí čtyři oddělení školní družiny v Rychnovské
215 a Janáčkově 42. Samozřejmostí je i školní
jídelna v Kokoníně a na Vrkoslavicích. 
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Referent odboru kancelář primátora
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta od-
boru kancelář primátora (projektový manažer –
oddělení dotací), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělá-
ní příp. vyšší odborné vzdělání nejlépe ekonomické-
ho směru; znalost problematiky dotací EU nebo ČR
podmínkou; praxe v oblasti dotací EU a ČR výhodou;
aktivní znalost alespoň jednoho z cizích jazyků (ang-
ličtina, němčina nebo francouzština); organizační
a komunikativní schopnosti; obsluha PC (Word, Ex-
cel, Internet, PowerPoint); odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita; odolnost vůči stresu, snaha učit se
novým věcem.

Popis vykonávané práce: vyhledávání dotačních
možností pro projekty města; příprava a zpracování
žádostí o dotace EU a ČR; aktivní komunikace napříč
úřadem a s poskytovateli dotací (ministerstva, zpro-
středkující subjekty); zpracování vyúčtování, žádostí
o platbu a monitorovacích zpráv; sledování plnění
dotačních podmínek, archivace projektů; příprava
podkladů pro kontrolní orgány (poskytovatelé dotací,
NKÚ, FÚ apod.).

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem
ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 7. března 2022 do 11 hodin.

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 vzdělá-
ní nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající poža-
davkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační znalost
legislativy na úseku sociálně právní ochrany dětí;
zkušenosti z obdobné pozice výhodou; absolvování
zkoušek odborné způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení
problémů; pracovní flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stre-
su; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá
rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita (práce
i mimo stanovenou pracovní dobu); uživatelská zna-
lost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský prů-
kaz 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-
ciálněprávní ochrany dětí dle příslušné legislativy
(zejména zákon o sociálněprávní 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. března 2022 do 11 hodin.

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta od-
boru územního a hospodářského rozvoje (agenda
územního plánování na oddělení územního a stra-
tegického plánování), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
se stavebním zaměřením, znalost stavebního zákona
a správního řádu, včetně souvisejících právních před-
pisů výhodou, osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
pro oblast územního plánování, výhodou, praxe v oblas-
ti státní správy (pořizování územního plánu a zpraco-
vání závazných stanovisek orgánu územního plánování)
výhodou, znalost práce s GIS výhodou, komunikační
a organizační schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů, pracovní flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce a dalšího vzdělávání v oboru, koncepční
myšlení, znalost práce s výpočetní technikou a orien-
tace v místopisu města Jablonec nad Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: zpracování závazných
stanovisek orgánu územního plánování a dále poři-
zování územně plánovacích podkladů a územně plá-
novací dokumentace pro město Jablonec nad Nisou
a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností, a to dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění po-
zdějších předpisů (stavební zákon). 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem
ihned nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 9. března 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Město vyhlásilo výzvu k registraci subjektů
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ
formou příměstských táborů.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd
ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vy-
braného poskytovatele o hlavních prázdninách
v roce 2022.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města rodičům dětí. Zare-
gistrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu
od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek měs-
ta (mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování
příspěvku u města). 

Za každé předškolní dítě či za každého žáka
1. třídy, který bude v pracovní dny využívat je-
jich službu, bude poskytnut příspěvek 130 Kč /
1 dítě / 1 pobytový den. Příspěvek bude na jed-
no dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů,
maximálně do výše 650 Kč.

Podmínky pro registraci jsou:
Přihláška podána na předepsaném formuláři
(ke stažení na webu města nebo k dispozici na
níže uvedených kontaktech).

Doložení povinných příloh:
• živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní

forma subjektu s dokumentem, ze kterého je
patrná možnost poskytovat požadované služ-
by (např. stanovy, zakládací listina, zřizovací
listina),

• platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, sta-
tutárního zástupce nebo osoby oprávněné sub-
jekt zastupovat, ne starší než 3 měsíce, vyjma
ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,
které zřizuje město nebo kraj

• předložení aktuálního ceníku na období čer-
venec–srpen 2022, (ceny musí být v souladu
s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za prv-
ní pololetí 2022); cena za službu musí být vyš-
ší než 130 Kč/1 dítě/1 den.
Uzávěrka registrace je 31. 3. 2022 ve 12.00 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené

obálce s označením Prázdniny 2022 na adresu:
statutární město Jablonec nad Nisou, Alena
Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně do-
ručte po předchozí telefonické domluvě tamtéž.
Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas
doručení na podatelnu Magistrátu města
Jablonec nad Nisou nebo přímo na oddělení
školství.

Bližší informace poskytne: Alena Purmová,
tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablo-
nec.cz.

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ
Kokonín

Rada města Jablonec nad Nisou v souladu v sou-
ladu se zákony a předpisy vyhlašuje konkurzní ří-
zení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitel-
ky Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Kokonín,
Dolní 3969, příspěvková organizace.

Nástup 1. 8. 2022
Předpoklady a požadavky:

• splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele ško-
ly stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

• znalost problematiky řízení školství a příslušných
právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• plná způsobilost k právním úkonům
• zdravotní způsobilost
• organizační, řídící a komunikační schopnosti

K přihlášce ke konkurznímu řízení přiložte:
(vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz)
• úředně ověřenou kopie dokladů o dosaženém vzdě-

lání (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném,
než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou
kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka),

• doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pe-
dagogické praxe potvrzený posledním zaměstnava-
telem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce
a přesné časové vymezení,

• strukturovaný životopis (opatřený datem a podpi-
sem uchazeče),

• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu daného pra-
covního místa, které nesmí být starší než dva měsíce,

• vlastní nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max.
čtyři strany formátu A4) včetně čestného prohlášení
o vlastním autorství koncepce 

• výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být
starší než tři měsíce,

• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním
úkonům.

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a vlastní kon-
cepci dalšího rozvoje školy je nutné vlastnoručně po-
depsat. Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze
přihlášky obsahující kompletní doklady.

Adresa pro doručení přihlášek: Magistrát města Jab-
lonec nad Nisou, oddělení školství – Alena Purmová,
Mírové náměstí 19, 466 01, Jablonec nad Nisou.

Způsob a termín podání přihlášky: přihlášku
s požadovanými doklady včetně příloh zaslat doporu-
čeně na výše uvedenou adresu nebo donést v uzavře-
né obálce osobně na podatelnu MMJN. Obálku nutno
označit: KONKURZ MŠ JABLONEC NAD NISOU-
KOKONÍN, DOLNÍ 3969 – NEOTVÍRAT. Termín po-
dání přihlášky: nejpozději do pátku 11. března 2022
do 12.00 hodin. Případné dotazy na telefonu 483 357 315
(Alena Purmová), 483 357 270 (Zdeňka Květová).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní
řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

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

■ Konkurz

Foto Sport klub Tygřík
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Dárek pro pedagogy
Jablonecký magistrát pozve učitele do divadla.
Jde o tradiční dárek ke Dni učitelů, které z jeviště
Městského divadla Jablonec nad Nisou pozdraví
primátor Jiří Čeřovský a náměstek pro oblast hu-
manitní David Mánek. Oba pánové jsou shodou
okolností občanským povoláním učitelé, takže
přinesou dárek vlastně svým kolegům. Připravená
je svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je
narušit dlouholeté přátelství… aneb co způsobí
neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem
na návštěvu nejlepších přátel. Úhlavní přátelé je
komedie, kterou napsala francouzská herečka
Carole Greep. Na jablonecké jeviště ji přiveze
Komorní divadlo Kalich a obsazení je hvězdné:
Tereza Kostková, Nela Boudová, Karel Zima
a Bronislav Kotiš. Hra měla ve Francii premiéru v roce 2003, od té doby se úspěšně hraje nejen v zemi gal-
ského kohouta a herci i diváky je velmi oblíbená. Jenom v Paříži ji doposud vidělo přes milion diváků.

Upozornění
Během března pokácí Povodí Labe
u přehrady v blízkosti ulice Za
Hrází tři vrby v havarijním stavu.
Po domluvě s odborem životního
prostředí povodí vysadí náhradní
dřeviny. 

Výzva
Cena města Pro meritis je předává-
na každoročně v úvodu Novoroč-
ního koncertu. Už v těchto dnech
je podle Jany Matěchové, vedoucí
odboru kancelář primátora, mož-
né zasílat návrhy na osobnosti,
jimž by mohla být na základě do-
poručení pracovní skupiny uděle-
ná cena Pro meritis za rok 2022 ve
13. ročníku. 

„Smyslem Pro meritis je udělit
čestné veřejné ocenění zejména
těm osobám, které v nejrůznějších
oblastech přispěly k rozvoji města
a občanského života, nebo k dob-
rému jménu Jablonce nad Nisou,
a to nezištným, a zvláště příklad-
ným způsobem,“ sděluje Matěchová.
Nominace nových držitelů ocenění
je možné posílat na e-mailovou
adresu matechova@mestojablo-
nec.cz, a to až do 30. června 2022.

Otevřené dveře 
do ZŠ Pivovarská
Den otevřených dveří na ZŠ v ulici
Pivovarská, se uskuteční 22. břez-
na od 15 do 18 hodin. „Po zmírně-
ní protipandemických opatřeních
jsme se rozhodli uspořádat den
odevřených dveří, ve kterém se

mohou děti a rodiče seznámit
s prostředním naší školy, projít si
třídy i zázemí. Na webu lze také
zhlédnout ukázkové video o ško-
le,“ říká Miroslav Krajina, ředitel
ZŠ Pivovarská.

Fotosoutěž
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 14. ročník amatér-
ské fotografické soutěže na téma:
Život se nepíše, žije se. Fotografie
mohou autoři zasílat od 1. března
do 20. května. Dana Foltýnová
z Městské knihovny Jablonec je
hlavní pořadatelka letošního roč-
níku fotografické soutěže. Ceny
pro nejlepší autory věnuje firma
Laccer. Soutěž není omezena vě-
kovou hranicí, soutěžící budou
pouze rozděleni do dvou věkových
kategorií do 16 let a nad 16 let.
„Snímky nominované do soutěže
musí být aktuální a nesmí být star-
ší než jeden rok. Každý účastník
může nominovat pouze práce vy-
hovující tématu. Přihlásit se smí
nanejvýše tři snímky. Během červ-
na porota snímky vyhodnotí a zve-
řejní výherce obou kategorií, vy-
brané snímky budou vystaveny na
schodišti knihovny. Přesná pravid-
la a přihlášky na http://bit.ly/foto-
soutez2021.

Výstava Blanky 
Brožové v divadle
Výstava obrazů s názvem Krajina
a imaginace malířky Blanky Bro-
žové bude k vidění v Městském di-
vadle Jablonec od 10. března, kdy
se v 17 hodin koná vernisáž za pří-

tomnosti autorky a hostů. „Ráda
bych nejen Jablonečany pozvala
na výstavu, která se koná k mému
jubileu, jež jsem sice slavila už lo-
ni, ale vzhledem k pandemické si-
tuaci jsem výstavu o rok odložila,“
říká autorka obrazů, které lze
shlédnout od 10. března do 3. dub-
na v rámci divadelních představe-
ní. „Obrazy a kresby jsem vytvoři-
la za posledních pět let. Inspirací
mi bylo především toulání po Ji-
zerkách. Výstava je kombinací živě
barevných obrazů a jemně valéro-
vých kreseb. K nim jsem se vrátila
po letech loni v létě a hodně mě
teď baví. Je to víc imaginace na zá-
kladě vjemu z detailu v krajině
a barevnost šla do zjemnění,“ říká
o svých dílech Blanka Brožová. 

Do sběrného dvora
Želivského i v neděli
Sběrný dvůr v jabloneckého ulici
Želivského rozšiřuje provozní ho-
diny. Nově bude možné v něm od-
kládat odpad také v neděli. 

„Od 1. února se změnila otevíra-
cí doba sběrného dvora, nově je
pro občany otevřený celý týden od
pondělí do neděle v čase 7.30–12.00,
12.30–19.00,“ říká Lukáš Krámský
z jabloneckého magistrátu.

Ve sběrném dvoře v Želivského
ulici mohou Jablonečané, kteří
platí městu za komunální odpad,
zdarma odkládat bioodpad, velko-
objemový odpad, jedlé oleje a tuky.
„Z nebezpečného odpadu jsem jde
odevzdat pouze obaly od barev
a jednou za rok může jedna osoba
odevzdat čtyři pneumatiky,“ dopl-
ňuje Krámský.

Jubilejního 55. ročník ČEZ Jizerské padesátky se zúčastnilo téměř pět tisíc běžců. Závod ve svých kategoriích ovládli Nor Andreas
Nygaard a Švédka Ida Dahl. Celkem se programu, který v Jizerských horách probíhal od pátku do neděle, zúčastnilo 8 194 závodní-
ků v mnoha věkových kategoriích a různých závodech. Jizerskou 50 zahájil skvělý páteční koncert skupiny Tata Bojs, jenž se konal
před zaplněným Mírovým náměstím v Jablonci a na který dorazily i sportovní hvězdy let minulých. Foto Ivana Mošnová a AZ fotky

■ Jubilea
Platinová svatba
Manželé Zdeňka a Radko Komár-
kovi oslavili 23. února 70 let ode
dne, kdy si na jablonecké radnici
řekli ano. Mnoho štěstí a zdraví do
dalších společných let přeje rodina.

Zlatá svatba
V pátek 11. února oslavili zlatou
svatbu manželé Libuše Švábenic-
ká a Karel Švábenický. V tento den
proběhlo i slavnostní přijetí na ma-
gistrátu města v Jablonci nad Nisou.

■ Poděkování
Dobrý den, chtěla bych velmi po-
děkovat Magistrátu statutárního
města Jablonec nad Nisou, odbo-
ru pro občanské záležitosti, za
krásné blahopřání a milý dárek
k mým kulatým narozeninám.
Moc mě to potěšilo. S přáním vše-
ho hezkého. Irena Hoffmannova

Rádi bychom poděkovali níže uve-
deným osobám a institucím za rych-
lé a operativní vyřešení havárie
na potoce v ulici K Černé studnici.
Byli jsme nadšeni a mile překva-
peni přístupem všech zúčastně-
ných, operativní řešení přineslo
výsledek, podařilo se havarijní si-
tuaci vyřešit a vodoteč potoka
uvolnit. Klíčovou roli přitom od-
vedli členové SDH z Jabloneckých
Pasek. Dále děkujeme jednotce
HZS Jablonec vedené Petrem Krou-
pou, Vratislavu Pavlínovi, vedou-
címu oddělení krizového řízení,
Janu Gollovi z Vodoprávního úřa-
du MMJN, Janu Stehnovi, vedou-
címu úseku komunikací TSJ,
Martinu Černému, vedoucímu od-
dělení správy komunikací, a Petru
Poborskému ml. z firmy Pobozan.

Jiřina a Otakar Pečenkovi

Chtěl bych touto cestou poděkovat
pracovníkům odboru sociálních
věcí a zdravotnictví při zajištění
ubytování B. K. v Domě s pečova-
telskou službou v ulici Palackého.
Na základě rozsudku Okresního
soudu v Jablonci nad Nisou byla
veřejným opatrovníkem B. K.
jmenována pracovnice magistrátu
Jana Soukalová. Svým aktivním
přístupem zajistila přidělení bytu
v DPS včetně jeho vybavení nábyt-
kem, vyklizení našeho bytu a pře-
stěhování. Jsme přesvědčeni, že
se B. K. zlepší jeho dosavadní život,
včetně dostupnější ošetřovatelské
a zdravotní péče. Vysoce hodnotíme
aktivní přístup celého odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví. Dě-
kujeme za dobrou vzájemnou spo-
lupráci. Petr Sedláček

Foto archiv Divadlo Kalich

Manželé Komárkovi
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Dary z městské pokladny 
Zastupitelé schválili trojici finančních darů pro
organizace, které připravily rozsáhlé projekty
přesahující svým významem katastr statutárního
města Jablonec nad Nisou.

Celkem tak město darovalo 650 tis. korun. 

Čtyři sta tisíc pro SKI KLUB Jizerská 
padesátka, z. s.
Peněžitý dar ve výši 400 tis. Kč spolku SKI KLUB
Jizerská padesátka, z. s., je určený na částečné po-
krytí nákladů spojených s uspořádáním závodu
Jizerská 50 a na rozšíření mediální podpory
a prezentace. 

„V roce 2019 pořadatelé závodu požádali město
o finanční podporu J50 na čtyři následující roky, te-
dy do roku 2023, ve výši 300 tis. Kč v každém roce,“
vysvětluje primátor Jiří Čeřovský a dodává, že v ro-
ce 2020 město závod podpořilo částkou 50 tis. Kč
kvůli úsporným opatřením v souvislosti s COVID-
19, v roce 2021 pak částkou 250 tis. Kč. Jizerská 50
je největší pravidelnou zimní akcí v České republice
a zároveň ve střední Evropě. Je součástí mezinárod-
ních seriálů Worldloppet, SkiClassics a SkiTour. 

Loutky v ulicích 
S lyžařským závodem Jizerská 50 souvisí také
kulturní program, který připravuje organizace
Jablonec jinak, z. ú., v rámci podpory kulturního
turismu.

Projekt Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022 – Do
jablonecké stopy oživil jablonecké ulice příběhy ve
ztvárnění loutkových divadélek a město na něj při-
spělo částkou 50 tis. korun. 

Pro atlety na Střelnici
Další významnou akcí, kterou Jablonec n. N. fi-
nančně podpořil 200 tis. korunami, je mezinárod-
ní atletický mítink Jablonecká hala 2022, který
proběhl na začátku ledna.

Také tyto závody mají v Jablonci svou dlouholetou
tradici, letos se na Střelnici konal už 49. ročník. Or-
ganizátorem je atletický oddíl TJ LIAZ. 

Na radnici zavlaje tibetská vlajka
Zastupitelé schválili vyvěšení tibetské vlajky pod-
porující mezinárodní kampaň, a to ve čtvrtek 10.
března. 

Kampaň Vlajka pro Tibet připomíná 63. výročí po-
vstání obyvatel proti čínské okupaci Tibetu. Z více

než šesti tisíc samosprávných celků ČR loni 10. břez-
na vyvěsilo tibetskou vlajku 838 měst, obcí, měst-
ských částí nebo krajů.

Směr rozvoje města do roku 2030 
je určený
Jablonec nad Nisou má schválený nový strategic-
ký plán na období let 2021–2030, jehož nedílnou
součástí je i Akční plán města Jablonec nad
Nisou 2022–2024.

Rozhodli o tom zastupitelé na svém únorovém za-
sedání. „Nový strategický plán určuje směr rozvoje
města až do roku 2030. Intenzivně se připravoval
v roce 2021 a jeho nedílnou součástí je také dvoule-
tý akční plán města. Požadavky na investice do roz-
voje a na jejich rozpočet nejsou malé, proto se měs-
to bude snažit na ně získávat i cizí zdroje, a to ze-
jména formou dotací z EU. 

Teprve letos na jaře by měla evropská komise
schvalovat nové operační programy pro Programové
období EU 2021–2027, poté budou ministerstva vy-
hlašovat výzvy pro předkládání žádostí o dotace,“ ří-
ká náměstek Petr Roubíček a připomíná, že investi-
ce na rok 2022 jsou dané a nebude jich málo. 

Vznik nového strategického plánu nepříznivě ovliv-
ňovala epidemiologická situace v ČR. „Pandemie po-
sunula zahájení prací o několik měsíců a vyžádala si
jednání v online prostoru. Stejně muselo probíhat
také dotazníkové šetření, které se rozšířilo také do
měsíčníku a na městský web,“ říká náměstek
Roubíček, jenž je také garantem projektu. 

Navzdory všem těžkostem se původní harmono-
gram prodloužil jen nepatrně. „Vliv na zpoždění mě-
lo i posuzování vlivu na životní prostředí (SEA),“ do-
dává náměstek, který zároveň děkuje za spolupráci
všem, kdo se na přípravě dokumentů podíleli.
Analytickou část strategického plánu připravovaly
čtyři pracovní skupiny složené z odborníků – za-
městnanců jabloneckého magistrátu, členů vedení
města a významných organizací z oblasti veřejného,
soukromého i neziskového sektoru. 

(jn)

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného roz-
voje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

■ Aktuálně
Sokol má nový pamětní 
odznak
Česká obec sokolská letos slaví 160.
výročí od vzniku Sokola. Valná hro-
mada, která se konala 16. února 1862,
zvolila prvního starostu Jindřicha
Fügnera a jedním ze členů výboru
byl i Miroslav Tyrš. Jemu byla pro
sokolskou myšlenku vzorem antická
kalokagathia – harmonie těla a duše
– v principu člověk tělesně zdatný,
duševně a sociálně vyspělý. Tato idea
sokolství přežila století i několikerá
násilná zrušení sokolské organizace. 

Jablonecká TJ Sokol u této příleži-
tosti a ve spolupráci se SUPŠ a VOŠ
Jablonec vyrobila sokolský odznak,
jehož autorem je Stepan Suchánek.
V první edici bylo vyraženo 200 od-
znaků a vzhledem k zájmu o jeho
koupi po celé republice chystá Sokol
druhou edici. (js)

Jablonec bude generálním
partnerem Křehké krásy
Statutární město Jablonec nad Nisou
uzavře se Svazem výrobců skla a bi-
žuterie (SVSB) memorandum o pří-
pravě a realizaci výstavy Křehká krá-
sa, jejíž 11. ročník letos na začátku
srpna proběhne. Město se tak stane
generálním partnerem události.

„Křehká krása je jednou z nejvý-
znamnějších akcí, kterou SVSB pořádá.
Současně je také největší výstavou
svého druhu v České republice a sta-
la se nedílnou součástí společenské-
ho a turistického programu Jablonce
nad Nisou. Proto je logické, že se
město chce stát generálním partne-
rem celé akce,“ říká David Mánek,
náměstek jabloneckého primátora
pro oblast humanitní.

SVSB začal s přípravami již 11.
ročníku výstavy, která navázala na
úspěšné sklářské a bižuterní veletr-
hy, jež se v minulosti v Jablonci nad
Nisou konaly. 

„Letošní dominantou výstavy Křeh-
ká krása budou prezentační a pro-
dejní stánky vystavovatelů, zejména
bižuterních firem. Tradiční součástí
je předvádění sklářských a bižuter-
ních technik pro návštěvníky. Po roč-
ní přestávce se představí nová Módní
přehlídka Made in Jablonec 2022.
Chystáme také Festival Vánoc a nově
i koncept Oděv a doplněk,“ říká před-
seda SVSB Pavel Kopáček a dodává:
„Přejeme si, aby výstava po období
koronaviru přilákala co nejvíce ná-
vštěvníků z České republiky i ze za-
hraničí a stala se signálem k návratu
zážitkové turistiky do Jablonce nad
Nisou.“ 

Výstava Křehká krása se bude ko-
nat od 4. do 7. srpna a bude opět pro-
dejní. Prezentovat se na ní budou
kromě výrobců skla a bižuterie také
specializované školy. 

Generálním partnerem 11. roční-
ku Křehké krásy je statutární město
Jablonec nad Nisou, dalšími partne-
ry jsou Liberecký kraj, Muzeum skla
a bižuterie, CzechTourism, Minister-
stvo kultury ČR, Kultura Jablonec, p. o.,
Texo Plus, s. r. o, JBX Promotion, s. r. o,
Miss České republiky a další.

(jn)

Foto archiv TJ Sokol Jablonec
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Důvod je jasný a poměrně jednoduchý, spousta
věcí mi vadila, chtěl jsem je změnit, ale z pozi-
ce běžného občana to nešlo. Proto jsem se roz-
hodl vstoupit do politiky a kandidovat. ODS pro
mě byla jasná volba. Jako zastupitel může člo-
věk mnohé ovlivnit. Po mém zvolení jsem byl
osm let náměstkem primátora a mohl opravdu
mnoho věcí změnit a za mnohé, co jsem udělal,
jsem rád. Například jsem viděl problém s tep-
lárnou a přinesl projekt revitalizace. Tu jsme
úspěšně realizovali a dokončili, i díky tomu má
mnoho lidí ve městě teplo za rozumné ceny.
Prostě jsem chtěl a chci věci, které mi vadí, měnit.

Čemu se v komunální politice věnujete?
V současné době jsem člen rady města a podí-
lím se na mnoha rozhodnutích. Jako bývalý ná-
městek mám stále velmi blízko k resortům, které
jsem řídil, tedy ekonomice a majetku. Zapojuji
se do rozvojových projektů města.

Studoval jste elektrotechniku, je to váš vy-
sněný obor?
Lze to tak říci. Vždy mě technika a elektrotech-
nika bavily a baví dodnes. Pořád sleduji novin-
ky na trhu, technologie, které se neuvěřitelně
rozvíjí. Je to fantaskní svět a osobně jsem zvě-
dav, kam se vše časem posune. 

Podnikal jste v oboru?
Částečně ano, podnikal jsem v oboru vytápění,
měření a regulace. Takže i odtud jsem čerpal
zkušenosti v následném působení na radnici,
zejména v již zmiňované revitalizaci teplár-
ny. 

Když jste skončil na radnici, vrátil jste k pod-
nikání?
Marná sláva, člověk dvakrát nevstoupí do téže
řeky a ani já tak neučinil. Dostal jsem zají-
mavou nabídku od společnosti Telmo v oblasti,
která je mi velmi blízká, a té jsem neodolal.

Jedním z vašich velkých koníčků je fotogra-
fie, kdy jste s focením začal?
Myslím, že focení máme v genech. Stejně jako
já fotí rád i syn Michal. Moje maminka byla pro-
fesionální fotografka a od malička jsem vnímal
její práci, vůni chemikálií na vyvolávání fotek
a zvuk spouště fotoaparátu. Své první fotky
jsem dělal na Flexaretě a postupem času pře-
cházel na modernější fotoaparáty. Vnímal jsem
jejich vývoj a pozoroval trend. S příchodem no-
vých technologií jsem přešel k digitální fotogra-
fii, která je dnes zcela běžná a klasické focení
na film prakticky vytlačila. Můj první digitální
foťák byl Nikon D 100, což byla v té době bom-
ba. Dnes? Vše je výrazně dál. Samozřejmě mo-
dely jsem mnohokrát obměnil, značce Nikon
jsem ale zůstal věrný.

Jaký žánr nejraději fotíte?
Označil bych se za krajináře. Rád fotím přírodu,
krajinu, je mnoho krásných míst, na která se
člověk rád vrací a zachycuje je v různých časo-
vých úsecích.

Máte nějaké místo, kde rád fotíte?
Island, tam jsem fotil a velmi rád bych se tam
vrátil. Je tam úžasná krajina. Je pravda, že
mnoho krásných míst je i u nás a možná i zá-
sluhou covidu si to člověk víc uvědomil. Výlety
do přírody v době pandemie jsem si užíval a za-
čal místa ve svém okolí vnímat jinak. Mnohdy
zajímavá místa objevíme se ženou, když jdeme
na procházku se psem.

A jiné koníčky?
Mám velmi rád hudbu – rock i klasiku, rád po-
slouchám Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin.
Moje srdeční záležitost je Hudba Praha, na jejímž
koncertu v paláci Akropolis jsem nedávno byl. 

Jak vnímáte současný Jablonec?
Jako velmi krásné město, jehož udržování
a provoz stojí mnoho peněz. Půl roku je zde zi-
ma, není dořešena síť komunikací, dosud nebyl
postaven terminál, což je pro město z hlediska
dopravy velmi důležitý bod. Dalším velkým
problémem Jablonce, který je označován jako
město sportu, jsou sportoviště, kterých je zde
velké množství. Jejich údržba představuje pro
městský rozpočet velkou finanční zátěž.

Jaký je Miloš Vele?
Myslím si, že jsem někdy složitý, ale jsem člo-
věk, který je schopen domluvit se a vždy hledat
konsenzus, což se mi asi v životě vyplatilo. Ur-
čitě nejsem typ bezhlavého bojovníka, který by
šel do střetu. Dávám přednost řešit problémy
dohodou a komunikací. Rád řeším věci v klidu.

Jiří Endler

Miloš Vele
Nejsem typ bezhlavého bojovníka

■ Miloš Vele
Narozen roku 1962 v Jablonci. Zde vycho-
dil ZŠ Pivovarská, poté absolvoval jeden
rok učebního oboru mechanik, jelikož na
střední školu nebyl přijat vzhledem k po-
litickým názorům svého otce. Po roce se
mu přesto podařilo dostat se na SPŠ elek-
trotechnickou v Liberci. Následovala vo-
jenská služba a studium na ČVUT v Praze,
jež úspěšně ukončil v roce 1992. Dvaatři-
cet let je ženatý, s manželkou má dva sy-
ny. Od roku 1990 podnikal v oboru vytá-
pění, měření a regulace. Nyní je předseda
představenstva Telmo, a. s. Volný čas mu
vyplňuje rodina, fotografování a hezká
muzika. Zastupitelem města je od roku
2010, v letech 2010–2018 byl náměstek
pro oblast ekonomiky a majetku. Nyní
člen rady města. Od roku 2004 člen ODS,
za kterou i kandidoval.

■ Představujeme zastupitele města

Foto archiv Miloš Vele

Foto archiv Miloš Vele
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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. 3. /úterý/ 14 hodin
PRAHA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

1. 3. /úterý/ 17.00 hodin
RAKETA SLS
Astronomické okénko Martina Gembece.

8. 3. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONEC JAKO TRH VÍRY
A BRÁNA NÁBOŽENSKÝCH KULTUR
O některých tématech ze své knihy
pohovoří Martin Jemelka, český
historik a hudební publicista, který se
specializuje na sociální a hospodářské
dějiny 19. a 20. století.

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

15. 3. /úterý/ 17.00 hodin
CO MAJÍ SPOLEČNÉHO
KURONŠTÍ, ZAHÁŇ A BOŽENA
NĚMCOVÁ
Byla slavná spisovatelka skutečně
dcerou panského kočího? Nebo měla
utajovaný šlechtický původ? Přijďte
společně s Janou Vančatovou odhalit
tuto záhadu.

29. 3. /úterý/ 14.00 hodin
MAROKO
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

30. 3. /středa/ 17.00 hodin
MALOPOLSKO – HORY, DOLY,
ŠVEJK A ZELÍ
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 14. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: 
Život se nepíše, žije se! Josef Čapek.
Své příspěvky zasílejte do pátku
20. května 2022. Pravidla na
http://bit.ly/fotosoutez2022

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, 
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ
PRVOREGISTRACE ZDARMA
Každou středu v měsíci bezplatná 
půlroční registrace pro nové čtenáře
na hlavní budově, na pobočkách v den
jejich provozu.
KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů
za pouhou jednu korunu.
ČTENÁŘ ROKU 2022
Vyhlášení vítěze ankety Čtenář roku.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE
JARNÍ RANDE NASLEPO
Knižní překvapení s hlasovacím
lístkem o ceny.
LITERÁRNÍ PUTOVÁNÍ 
PO JABLONCI
Startuje putování po stopách polozapo-
menutých spisovatelů našeho města,
které potrvá až do měsíce října. Každý
měsíc bude zveřejněno jedno literární
zastavení.

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
vystavují Jitka a Marián Majtánovi.
MOŽNOSTI PORTRÉTU
Svoji tvorbu představuje Anna Novotná,
čerstvá absolventka 7. ročníku
výtvarného oboru ze ZUŠ Jablonec
nad Nisou.

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

12. 3. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Karneval v Klubu Woko pro všechny
malé i velké masky, vstup 50 Kč.
Informace: B. Pospíšilová nebo
P. Svoboda, pospisilova@vikyr.cz nebo
zeminova@vikyr.cz.

13. 3. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
NECKYÁDA
Zábavné odpoledne se soutěží v jízdě
na čemkoliv. Místo bude upřesněno,
dle sněhových podmínek. Informace:
A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

13. 3. /neděle/ 8.30–16.00 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA 2022
Okresní kolo přehlídky dětských
recitátorů. Informace: J. Zajícová,
B. Pospíšilová, zajicova@vikyr.cz; 
pospisilova@vikyr.cz

15. 3. /úterý/ 16.30–18.00 hodin 
(KC TULIPAN Jablonec)
16. 3. /středa/ 17.00–18.30 hodin
(SVČ Tanvald)
KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO 
JAZYKA 
Zahájení vzdělávání pro pedagogy,
asistenty pedagoga, rodiče a přátele
dětí s poruchou sluchu a komunikace.
Koná se za finanční podpory projektu
MAP ve spolupráci s Centrem pro
zdravotně postižené Libereckého kraje,
o. p. s., Sdružením Tulipan, z. s., a SVČ
Tanvald, p. o. Lektor: Karel Redlich,
Informace: I. Literová, literova@vikyr.cz.

19. 3. /sobota/ 10.00 hodin
PRINCOVA CESTA PŘES HORY
A MĚSTA
Druhý ročník štafetového závodu
Sobotní běh s princem na zádech.
Přihlášky týmů a více informací: 
I. Literová, tel. 723 036 977.

20. 3. /neděle/ 10.00–17.00 hodin
OSLAVY JARA
Pojďte s námi přivítat jaro, společné
tvoření, ukázka řemesel, ministezka na
zahradě. Informace: A. Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz.

21.–27. 3. /pondělí–neděle/
JARNÍ ZOOMING
Pátrací hra po Jablonci. Vyzkoušej si,
jak dobře se rozhlížíš kolem sebe.
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

26. 3. /sobota/ 13.00–16.00 hodin
RODINNÝ ZÁVOD NA BĚŽKÁCH
Závod na běžkách pro celou rodinu.
Místo startu bude upřesněno. 
Informace: P. Svoboda, 
zeminova@vikyr.cz.

26.–27. 3. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
HUDEBNÍ A TANEČNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
Soustředění hudebních a tanečních
kroužků spojené s přespávačkou.
Informace: 
Kontaktní osoba: B. Pospíšilová, 
pospisilova@vikyr.cz

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

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

14. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL 
– JIŘÍ POKORNÝ
Vystoupí bývalý žák klavírního oddělení
ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, ul. Podhorská.

16. 3. /středa/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER
Účinkují žáci klavírního oddělení ZUŠ,
koncertní sál ZUŠ, ul. Podhorská.

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.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
4. 3. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– WIZARDS DDM PRAHA
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
26. 3. /sobota/ 15.30 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ DOLNÍ CEREKEV
II. liga dorostu, centrkurt.

20. 2. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC 
– HK SLAVIA VŠ PLZEŇ
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.

5. 3. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– VK HRADEC KRÁLOVÉ
I. liga juniorek, kurt č. 4.

5. 3. /sobota/ 11.00–15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ VYSOKÉ N. J.
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

6. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ
Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1., 2. a 3.

12. 3. /sobota/ 9.00–11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

12. 3. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

13. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ 
– KP šestky. Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1.

13. 3. /neděle/ 10.00 hodin
TJ SPARTAK SMRŽOVKA 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 2.

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

20. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ 
– KP čtyřky
Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1., 2. a 3.

26. 3. /sobota/ 10.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

26. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

27. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ – KP JUNIOREK 
A KADETEK
Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1., 2. a 3.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz
ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

5. 3. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořádá AO TJ Liaz ve spolupráci s KAS
Liberec.

6. 3. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE
MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořádá KAS Ústí nad Labem ve spolu-
práci s AO TJ LIAZ Jablonec.

8. a 9. 3. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
FINÁLE ŽÁKOVSKÉ LIGY ŠKOL
Pořádá AŠSK.

12.-13. 3. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA HASIČI
Okresní sdružení hasičů Jablonec n. N.

20. 3. /neděle/ 10.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Závody v kategoriích od 10 do 15 let.
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec. 

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
5. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC
– FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA : LIGA, 24. kolo.

19. 3. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– FC VIKTORIA PLZEŇ
FORTUNA : LIGA, 26. kolo.
Termín utkání se vzhledem k TV
přenosům může změnit.

Fotbalový areál Mšeno
ww.fkjablonec.cz
12. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – FK CHLUMEC
NAD CIDLINOU
ČFL skupiny B, 16. kolo, umělá tráva.

Fotbalový areál Břízky
www.fkjablonec.cz
26. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – TJ SLOVAN VELVARY
ČFL skupiny B, 18. kolo.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz
23. 3. /sobota/ 16.00 hodin
BIATLONOVÁ EXHIBICE a MČR
MŮŽŮ A ŽEN V BIATLONU
Super sprint – finále. Pořádá SKP
Kornspitz Jablonec.

■ Nabídka sportovních pořadů
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Euroregion Tour se vrací po roční pauze
Přijďte načerpat energii pro vaše cesty na 21.
ročník veletrhu, který se bude konat 1. a 2.
dubna v jabloneckém Eurocentru. Nabídne
nejen tipy na dovolenou, ale i regionální
produkty, ukázky řemesel a doprovodný
program, jehož hlavními hosty letos budou
písničkáři Voxel a Michal Horák.

„Seznam vystavovatelů zatím není kompletní.
Oslovili jsme samozřejmě především ty, kteří
se účastnili v minulých letech. Po nucené covi-
dové pauze by rádi opět představili krásu svých
destinací, služby i speciální nabídky pro letošní
rok. Věří, stejně jako my všichni, že jarní a let-
ní měsíce budou cestování přát,“ říká za orga-
nizátory Petr Vobořil, ředitel p. o. Kultura Jablo-
nec.

Mottem letošního veletrhu je Má vlast, země
luk, stromů, vod a hor, spojující historii s pří-
tomností. A to bude určitě beze zbytku naplně-
no. Svou účast přislíbili ale i zahraniční vysta-
vovatelé z blízkých regionů a partnerských
měst.

Pro návštěvníky jsou připraveny hudební vy-
stoupení, cestovatelské besedy, přednášky, pro-
mítání nebo workshopy. Zakoupená vstupenka
platí po oba dva dny na všechny akce včetně vy-
stoupení hlavních hostů – písničkářů Voxela
a Michala Horáka. Veletrh doprovází výstava
Viléma Heckela Má vlast, která je dvouhlasou
expozicí, v níž jsou jedním hlasem Heckelovy
fotografie a druhým verše českých básníků.

Vstupné: 100 Kč – dospělí / 50 Kč – děti od
6 let, studenti a senioři od 60 let / 20 Kč – školy
v pátek / děti do 6 let – zdarma

Veletrh se koná za finanční podpory Liberec-
kého kraje, statutárního města Jablonec nad

Nisou ve spolupráci s okresní hospodářskou ko-
morou – www.zaremeslem.cz.

Doprovodný program:

1. 4. /pátek/
10.00 slavnostní zahájení

Velký sál Eurocentra
10.30 Český ráj známý a neznámý – pořad ces-

tovatelky a fotografky Pavly Bičíkové o mís-
tech a lidech na Zlaté stezce Českého ráje

11.30 Sestrogen – dívčí kytarové duo, které na-
šlo oblibu v hudbě 60. let

12.30 Rozhledny Jizerských hor – jedinečný
fenomén včerejška i dneška – Jizerské
hory jsou kraj s nejhustší sítí rozhleden
na celém světě. Přednáška spisovatele,
právníka, lokálního patriota a dobrodru-
ha Marka Řeháčka o motivech stavby,
historii, úpadku i renesanci těchto vy-
hlídkových věží

13.30 Krkonošský národní park – podklad čes-
ké přírody – přednáška Správy KRNAP
o Krkonoších, národních parcích a cho-
vání v přírodě

14.30 Ladybirds - populární dámské trio pohy-
bující se mezi folkem, country music, sou-
lem a popem

15.30 Co nás čeká na obloze roku 2022 –
přednáší Aleš Majer, pedagog, vedoucí
Hvězdárny Turnov a předseda Klubu as-
tronomů Liberecka, místní pobočky Čes-
ké astronomické společnosti

16.30 Vyhlášení vítězů soutěže regionálních
výrobků – soutěž producentů a řemeslní-
ků v kategoriích regionální potravina, vý-
robek a suvenýr pořádá Okresní hospo-
dářská komora v Jablonci n. N. v rámci
prodejní výstavy regionálních výrobků

17.10 Michal Horák – vystoupení písničkáře, ví-
těze Českého slavíka 21 v kategorii Objev
roku

Kino Junior
17.00 Jizerské hory – příběh jedinečné krajiny

– nový dokumentární film o Jizerských
horách od jejich vzniku až po současnost.
Na projekci naváže beseda s režisérem fil-
mu Viktorem Kunou.

2. 4. /sobota/
Velký sál Eurocentra
10.00 ZOO Liberec – přednáška 

11.00 Vesmírné příběhy s Krtkem astronau-
tem – pořad o vesmíru určený především
zvídavým dětem, slovem provází Pavel
Suchan, tiskový mluvčí Astronomického
ústavu AV ČR, nevyléčitelný optimista
a dlouhodobý popularizátor astronomie,
který se prostorem nad našimi hlavami
věnuje prakticky od dětství

12.00 Voxel – vystoupení písničkáře

Ekocentrum
9.00–13.00 workshopy:

Mikrosvět pod zvětšovacím sklem –
přijďte si vyzkoušet práci s mikroskopem
a zhlédnout zajímavé preparáty
Rostliny jako koníček – výroba dekora-
tivního keramického květináče techni-
kou decoupage a sázení květin 

Aktuální program na webu www.kulturajablo-
nec.cz/akce/euroregion-tour-2022

Foto 3x archiv Kultura Jablonec

Písničkář Voxel

■ Kulturní pozvánky
Země v oblacích Dany Zámečníkové
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou připravilo autorskou výstavu české sklář-
ské výtvarnice Dany Zámečníkové, jejíž díla
jsou zastoupena v předních světových veřej-
ných i soukromých sbírkách. Pod názvem
Země v oblacích se skrývá specifická instalace
připravená „na míru“ muzejnímu krystalu. 

Dana Zámečníková patří mezi nejvýraznější
osobnosti české výtvarné scény, která se doká-
zala v mezinárodním kontextu prosadit již
v osmdesátých letech 20. století. Vždy se jí daři-
lo svébytným způsobem překračovat hranice
mezi užitným a volným uměním, oprostit se od
statického pojetí skleněného objektu. 

„Její práce se vyznačují výjimečným citem
pro zachycení emocí a nálad okamžiků, až ma-
gickou přitažlivostí příběhů, které sdělují nikoliv
doslovně, ale přesto srozumitelně, a výtvarnou
suverenitou. Nevytváří ,jen‘ objekty, komponu-
je jedinečné básně ve skle, což ji odlišuje od
všech ostatních,“ uvedl kurátor výstavy Petr
Nový. Jablonecká výstava představuje výběr
z jejích prostorových kompozic upravených
přímo pro jedinečné prosklené prostory muzej-

ní přístavby. Vznikla tak neopakovatelná insta-
lace, která láká k poznání barvitého světa autor-
činy představivosti. 

„Krystal je ideálním výstavním místem pro spe-
ciální projekty, jako je tento,“ uvedla ředitelka
muzea Milada Valečková. „I do budoucna chce-
me v této dramaturgii pokračovat a představo-
vat výjimečné autory ve výjimečném prostoru.“

Osobní setkání s autorkou Danou Zámeční-
kovou je možné v rámci Meet & Greet, které se
uskuteční ve čtvrtek 24. března od 17 hodin a bu-
de doplněno komentovanou prohlídkou. (mv)

Do kina v rouškách a bez testů
Jablonecká kina můžete nově navštívit pou-
ze s respirátorem či nanorouškou, již nemu-
síte hledat certifikáty o bezinfekčnosti nebo
načítat aplikaci Tečka.

V kině Junior je pro diváky nachystáno plno
novinek, a tou největší je nové plátno, které má
díky jemnější perforaci lepší obraz. Od března
se můžete těšit na snímky, které jste nemohli
navštívit v uplynulých měsících kvůli vládním
nařízením.

Milovníky dobrých filmů jistě zaujmou chy-
stané ozvěny tuzemských i zahraničních oce-
nění, jako je Český lev nebo zámořský Oscar.
Další filmovou událostí jsou Filmové čtvrtky
v kině Junior zaměřené na různé filmové žán-
ry a cykly. Na začátku měsíce to bude vždy
Evropský film, následovat bude Filmový klu-
bem a své místo bude mít Dokument. Ten
umožní divákům nahlédnout do koutů země,
kam by se sami pravděpodobně nevydali, nebo
přiblíží osudy lidí, které jsou jim mnohdy cizí.
Posledním cyklem bude Film náročného di-
váka. 

(nl, end)

Nové plátno v kině Junior, foto archiv Kina Jablonec
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Na osobu Ivana Šembery vzpomínají jeho kolegové
a kamarádi.

Jiří Čeřovský – primátor města
Ivana Šemberu jsem znal desítky let. Poprvé jsem se
s ním potkal v sedmdesátých letech na Střelnici na
dráze, kde běhal překážky a následně mnoho let byl
obětavým atletickým „bafuňářem“. Učili jsme spolu
10 let na Sportovním gymnáziu Dr. Randy. Byl to férový
chlap a kolega a takového si ho budu vždy pamatovat.

Jiří Šimůnek – ředitel gymnázia Dr. Randy 
v letech 1990 až 2000
Ivan Šembera byl mým zástupcem pro sportovní pří-
pravu dlouhých 10 let. Spolu jsme řešili mnoho větších
či menších radostí i problémů a vždy jsme si rozumě-
li. Byl významným členem skupiny učitelů, která polo-
žila základy partnerství našeho gymnázia a gymnázia
v bavorském Kaufbeurenu. Bude mně přítelem navždy.

Petr Tulpa – ředitel gymnázia Dr. Randy
v letech 2000 až 2006
Byl to „můj“ zástupce ředitele, který nepočítal čas věno-
vaný „své“ škole. Poctivá a spolehlivá práce byly hod-

noty, které tvořil. Ve škole byl od rána do večera, psal
metodiky, lektoroval, oponoval, trénoval, prošel bo-
hatou rozhodcovskou praxí. Ivane, kamaráde, máš
být na co pyšný.

Tomáš Hofrichter – současný ředitel gymnázia
V osobě Ivana odešel vzácný a pracovitý člověk. Jeho
škola na něj nikdy nezapomene. Jménem všech spor-
tovců, studentů a kolegů mu děkuji za vše, co nejen
pro školu vykonal.

Ilona Janušková – dlouholetá sekretářka 
gymnázia
Ivan Šembera se celý život věnoval práci ve škole
i sportu. Díky němu jsem v roce 1991 nastoupila na
Randovku jako sekretářka. Měla jsem tu čest s ním
spolupracovat. Byl vždy plný ochoty, píle a dobrosr-
dečnosti, nikdy si ho nepřestanu vážit.

Petr Pícha – trenér atletiky
Ivan Šembera byl skvělým učitelem. Všem zůstanou
navždy v paměti jeho hodiny teorie sportovní přípra-

vy. Mnozí naši absolventi využívali jeho poznámky
a zápisky dále na vysokých školách. 

Milan Semrád – trenér atletiky
Ivan patřil mezi zakladatele a propagátory sportov-
ních škol v České republice. Svůj smysl pro fairplay
uplatňoval v profesním i soukromém životě. Měli
jsme ho rádi pro jeho vstřícnost a ochotu sportovcům
všemožně pomáhat.

Dušan Molitoris – předseda atletického 
oddílu TJ LIAZ
Ivan začal svoji závodní kariéru jako výborný překáž-
kář! Po závodní kariéře se stal nepostradatelným
funkcionářem oddílu. Působil jako jeden z nejlepších
rozhodčích atletiky v republice. Byl velmi spolehlivý
a oblíbený mezi závodníky i funkcionáři. Na něj a na
jeho upřímnost, obětavost a lidskost nezapomeneme!

(th, end)

Ivan Šembera 
Vzpomínka na skvělého pedagoga a zaníceného atleta 

■ Osobnost Jablonecka

V lednu dotlouklo srdce Ivana Šembery. Jako učitel začínal na základní škole „Zelené“, odkud
jeho kroky mířily na Gymnázium Dr. Antona Randy. A pokud bychom měli v historii školy
hledat člověka, který toho pro Randovku nejvíce udělal, byl by to nejspíš právě Ivan Šembera.
Byl u toho, když se škola v roce 1984 narodila, provázel ji dětstvím i pubertou a odpoutat se
od ní nedokázal, ani když už byla dospělá. Prošel životy řady studentů i zaměstnanců.
Všichni na něj vzpomínají s láskou, pokorou a vděčností. Jeho život je nesmazatelně spjat
i s atletikou, byl výborný překážkář, později funkcionář a rozhodčí s mezinárodními
zkušenostmi.

■ Z knihovny
Vzory smluv, žalob a podání
Publikace obsahuje nejčastěji pou-
žívané vzory smluv, žalob a podání
z oblasti občanského a obchodního
práva, pracovněprávních vztahů,
daňového a správního řízení, trest-
ního práva, exekucí, soudních spo-
rů a stavebního práva. Vzory smluv
urychlí a připraví smlouvy a další
dokumenty, zajistí jejich správné
znění, přičemž nevyžadují žádné
právní znalosti. 

Začíst se či si knihu jen prolisto-
vat lze v přízemí Městské knihov-
ny Jablonec nad Nisou.

■ Krátce
Tři sestry v klubu Woko
Po zmírnění protipandemických
opatření pořádá Woko klub něko-
lik akcí. V sobotu 12. 3. se od 14 ho-
din koná dětský karneval, v pátek
18. 3. můžete zajít na koncert Tři
sestry vinyl tour. 

Na standup comedy – Bez keců!
můžete zajít ve středu 23. března,
vystoupí Jan Dudek, Dan Bartoš
a Vladimír Mikuláš. 

Na pátek 25. března je plánován
koncert romské kapely. O den po-
zději se koná akce s názvem Zá-
kladna se baví, na které zahrají
WoHon, The Elevators a Dj Petr
Hříbal.

Březen v Klubu Na Rampě
V březnu nabídne Klub Na Rampě
několik besed, přednášek a hovo-
rů. Těšit se můžete např. na vyprá-
vění fotografa Michala Černého
Omán – na souši i pod vodou. O hyp-
nóze pohovoří Šimon Pečenka, tre-
ky v Nepálu přiblíží Honza „Tráva“
Trávníček, Petr Choura a Golda
von Znouzectnost. Pátky a soboty
patří na Rampě živé hudbě. V břez-
nu se představí Aneta & the soul
uncles, šansoniérka Markéta Bu-
rešová a Mário Bihári v doprovodu
Petry Bílkové zavzpomínají na Zu-
zanu Navarovou. S novou deskou
se představí Sto zvířat. Dále kapela
Schodiště nebo kytarový virtuóz
a skladatel Michal Pavlíček. 

Od února se v programu nově
objevuje Karaoke Party. Zábavu
přináší tradiční vědomostní soutěž
týmů Kvíz na Rampě, pokračuje
bubenický workshop i tradiční
Astrosetkání. 

V nabídce je nedělní pohádka
Jak koťátko zapomnělo mňoukat,
nebo oblíbená standup show Na
Stojáka.

(red)

Foto archiv Gymnázium Dr. Antona Randy

Foto archiv Václav Novotný

Foto archiv Václav Novotný
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■ Ohlédnutí
Izerína zpívá již osm let
Pěvecký soubor Izerína zpívá a dě-
lá radost již osm let, poprvé se se-
šel v lednu roku 2014. Na začátky
vzpomíná sbormistr souboru Ro-
man Hampacher. 

Vybavíte si úplně první setkání
Izeríny? 
V Centru sociálních služeb (CSS)
hledali muzikanta, který by dopro-
vázel seniory při zpívání. Já jsem
přišel, otevřel zpěvník a asi hodi-
nu jsme hráli a zpívali. 

Repertoár je dost široký, máte
písničky od významných hudeb-
níků.
Moje idea ve všem, co dělám, tedy
i v Izeríně, je, že věci mají být ba-
revné, snažili jsme se o maximální
barevnost, málokdy jsem podlehl
písničce na přání. 

Co bylo předpokladem pro vstup
do Izeríny? 
Vůbec nic, jenom chuť dělat muzi-
ku a zpívat.

Izerína není jen o zpívání, ale
i o setkávání?
Je to tak, Izerína pro mě nikdy ne-
byla primárně o zpívání, byla o ko-
munitě lidí, kterou něco propojuje.
Není to jen o tónech a melodiích,
ale o tom, jak jsou lidé spolu do-
hromady, jakou tvoří energii a čím
si prochází. 

Za osm let jste měli nespočet vy-
stoupení, utkvělo vám nějaké více? 
Hodně důležité bylo první soustře-
dění v Ondříkovicích. Z těch vy-
stoupení si vybavuji hotel Praha
v Jablonci, kde jsme se potkali
s Iuventus, gaude! Tam jsme ro-
zezpívali sál.

Můžete z pozice zkušeného mu-
zikanta porovnat, zda se zásadně
liší kapely mladých lidí a soubo-
ry seniorů?
Velký rozdíl je v ambicích a taky
v egu. Většina lidí v Izeríně nechce
a nepotřebuje nic hrotit, nikdo ni-
komu nic nedluží, chtějí si to uží-
vat. 

Jsou pro soubor důležitá i vy-
stoupení před diváky?
Naprosto. Jsme soubor, Izerína má
necelých třicet členů, a hudba je
pro nás komunikace, vibrace do-
předu dozadu, k publiku a zpátky.
Když se koncert povede, tak to
s lidmi dělá divy.

Nezkrácený rozhovor je na webu
centrumjablonec.cz – soubor Izerína

(rh)

■ 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. 

Začátek roku byl nabitý tvořivý-
mi dílničkami. Šikovné dámy
v lednu kompletovaly valentýn-
skou výzdobu, kdy malá papírová
srdíčka špendlily do polystyréno-
vého srdce. V únoru se pak dvakrát
sešly, aby připravily výzdobu jarní,
konkrétně pak ručně šité ptáčky.
Výzdoba potěší návštěvníky spol-
kového domu i jednotlivých klubů
seniorů.

Představuje se 
KS Palackého
Klub seniorů se nachází ve Mšeně
pod zastávkou MHD U Jelena, na
adrese Palackého 65. Po dlouhé
pandemické odmlce se od září
2021 opět v klubu začali setkávat
klubisté, tedy obyvatelé daného ob-
jektu i zájemci z okolí. Uskutečnilo
se povídání o filmech, o zajímavos-
tech z historie, oblíbené bylo pro-
cvičování paměti nebo hraní spole-
čenských a deskových her. 

Na konci roku 2021 byly opět ak-
tivity pozastavené, nebylo tak mož-
né uskutečnit plánované adventní
a silvestrovské posezení. Od února
2022 je klub otevřený a klubová
činnost obnovená. Každé úterý do-
poledne probíhá Cvičení na žid-
lích, u kterého se využívá i masáž-
ní váleček, míček nebo guma na
protažení. Při cvičení se dbá na
pravidelné dýchání i správné drže-
ní těla. Posezení v klubu u kávy
s dalším programem je pak pláno-
vané na čtvrteční odpoledne. Klub
vede Alena Javůrková. Bližší infor-
mace ke KS Palackého jsou k dis-
pozici na tel. č. 728 616 492. (aj)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu 
tel. 728 616 492
17. 3. /čtvrtek/ 
Procházka s posezením v cukrárně
– bližší info na tel. č. 728 616 492

24. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Kafíčková společnost s trénováním
paměti – malý sál CSS

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256
Místo konání našich akci bude
oznámeno nejdéle po 23. 2. 2022
Stále je povinné nošení roušky,
respirátoru

2. 3. /středa/ 14.00 hodin
Jak na první pomoc při úraze
– přednáší nová ředitelka ČČK
Lenka Maňáková 

9. 3. /středa/ 14.00 hodin
Oslava MDŽ v restauraci Městská
hala – pouze pro přihlášené členy

16. 3. /středa/ 9.40 hodin
Návštěva jilemnického
Krkonošského muzea odjezd
z AN, stan. 14

23. 3. /středa/ 14.00 hodin
Beseda městské policie
o bezpečném chování

30. 3. /středa/ 14.00 hodin
Program na duben a měření KT,
zápis na bus zájezd 
Třebechovice 20. 4.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951
Program je k dispozici na webu
centrumjablonec.cz, sekce
Aktivity seniorů – Programy

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu 
tel. 605 535 987
11. 3. /pátek/ 14.00 hodin
Oslava MDŽ s posezením 
a občerstvením, restaurace
v městské hale – jen pro zvané
členky a hosty 

31. 3. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Velikonoční tvořivá dílna, 
materiál zajištěný – i pro ostatní
veřejnost – velký sál CSS

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

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

31. 3. /čtvrtek/ 9.30 hodin
Hra Dobble – cvičena CSS

Pěvecký soubor Izerína, foto CSS

Roman Hampacher, foto CSS

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

1. března 1922, 60, strana 1, R
Praha. Dnes v 11 hodin se koná na Hradča-
nech mimořádná ministerská rada. Premiér
Dr. Beneš přednese projev o svých aktivitách
v zahraničí a promluví o politických, hospodář-
ských a finančních otázkách.

2. března 1922, 61, strana 3, V
Česko-francouzské přátelství. Rudé právo pí-
še, že se v pařížském divadle Champs Elysées
mělo hrát Čapkovo drama R. U. R. Stálo to v pro-
gramu divadla, ale v poslední chvíli byla hra
stažena. Spisovatel Čapek totiž nemohl zaplatit
taxu 10 000 franků, kterou divadlo žádalo.

3. března 1922, 62, strana 5, 6, 7, 8, V
Jarní móda. Předjaří budí naše naděje a plány.
Lovce senzací čeká zklamání – mění se jen ma-
ličkosti. Jaro chce vidět štíhlost. Dlouhé sukně
jsou o něco delší, šůsky svetrů dlouhé a cípaté,
běžně se objevují sklady a ozdoby. Nosí se pás-
ky spletené z úzkých proužků kůže nebo mon-
tované z galalitových a šňůrových štítků a ko-
vových plátků.

Inzerát. Jarní kabáty, kostýmy, blůzy, sukně,
dětské šaty prodává co nejlaciněji firma Röhrig,
Schillergasse 45 (nyní Svatopluka Čecha), pří-
zemí. Máme také na skladě smuteční šaty.

Inzerát. Koupím laciné pásky z dřevěných ele-
mentů. Adresa v redakci.

11. března 1922, 70, strana 14, V
Inzerát. Silného zdravého chlapce, 3 měsíce
starého, dám někomu za vlastního. Adresa v re-
dakci.

13. března 1922, 72, strana 1, 2, R, V
Jablonec. Pravý vídeňský večer v našem di-
vadle. Recenze. Zdá se, že noční představení
s hudbou, případně zpěvem, nemají zrovna
štěstí. Včera to byl třetí nebo čtvrtý večer před
poloprázdným hledištěm. Pan Viktor Heim, je-
den z nejlepších interpretů vídeňských písní,
komponista a korepetitor, byl včera trochu in-
disponován. Jeho baryton mírně chraptil. Teprve
v druhé polovině při lidových pijáckých písnič-
kách se postupně lepšil a potlesk diváků sílil.
Mistrně pana Heima doprovázel pan Karl Lafite.

O Jablonci píše Berliner Morgenpost: Gablonz
a. N. neznamená Gablonz am Nordpol (Jablo-
nec na severním pólu), ale město, kterým pro-
téká Nisa. Ani klima, ani Nisa nepřinesly Jab-

lonci jeho světovou popularitu, ale bižuterie!
V Benátkách můžete koupit pravou benátskou
mozaikovou brož, perle z Murana pocházejí
z Jablonce, na úpatí pyramid nabízejí pravé
egyptské brouky skaraby, ve Smyrně skleněné
bengle, elegantní Pařížanka nosí na klobouku
vedle peří z rajek a papoušků kloboukovou jeh-
lici, její služka si šroubuje do uší pravé jablonec-
ké perle. Takový běžný exportér má skladem
nejméně 4 000 vzorků a ví, co kde nabídnout.
Jablonecké hotely mají mezinárodní klientelu:
Američan vyjednává se zdejším obchodním
přítelem, z kouta volá Francouz číšníka a Mon-
gol sedící naproti je asi Číňan – protože v Jab-
lonci Japonce už nenajdete, ti si během války
vybudovali vlastní bižuterní průmysl. Jablo-
necký export je mezinárodní – vždyť přináší
státu devizy v hodnotě jedné až jedné a půl mi-
liardy československých korun. 

14. března 1922, 73, strana 3, 4, 8, V
Inzerát. Kino Invalidů hraje od 15. do 17. 3. do-
jemný film o dvou chlapcích Dětská srdce. Žád-
né oko nezůstane suché při scéně v lese, kdy za
bouře stojí chlapci u hrobu své matky. Po tomto
dramatu následuje veselohra Bratránek kníže.

Smržovka. Požár stánku na jarmarku. Včerej-
ší jarmark byl velmi dobře navštíven ze strany
prodavačů i návštěvníků. Dobře se prodávalo
šatstvo. Rozruch vznikl nepozorností kuřáka
u stánkaře pana Hossaka z Jablonce, který pro-
dával galanterní zboží a vedle toho i pyrotechni-
ku. Požár způsobila jiskra z cigarety. Pan Hossak
pohotově naházel zboží do příkopu. Bohužel si
při tom popálil ruce. Utrpěl značnou škodu, rov-
něž tak jeho sousední stánkařka paní Felling-
hauerová, která prodávala střižní zboží.

Inzerát. Kino Fortuna hraje od 11. do 17. 3. mi-
lostné drama Pán pouště. Odehrává se za bojů
mezi Kabyly, beduiny a vojáky francouzské ci-
zinecké legie. Láska mezi šejkem a Evropan-
kou, život v harému, děj se odehrává na růz-
ných místech v Africe a v Evropě. Dětem a mlá-
deži vstup zakázán.

Jablonec. Černá kronika. Krádež. Na zdejší po-
licejní stanici byli včera předvedeni dva muži
kvůli kontrole dokladů. Současně s nimi se do-
stavila řeznice paní Anna Rösslerová a obvinila
je z krádeže 4 kg uzeného masa v ceně 112 K.
Muži původně do jejího krámu v Kamenné uli-
ci přišli žebrat. Oba byli vzati do vazby.

18. března 1922, 77, strana 5, V
Jablonec. Černá kronika. Vloupání do trafiky.
Včera v noci se do trafiky válečného invalidy pana
Effenbergera na Kostelním vrchu vloupal ne-
známý pachatel a odcizil veškeré tabákové zboží.

19. března 1922, 78, strana 2, R
Jablonec. Otevření dětského domova. Při vče-
rejším slavnostním otevření řekla místní zá-
stupkyně Anna Bergmannová: Náš domov nemá
být studeným ústavem, ale opravdovým domo-
vem, teplým hnízdečkem, ze kterého si chovan-
ci ponesou hezké vzpomínky do drsného do-
spělého života. Obracím se na pana starostu
s prosbou: nahraďte těmto sirotám otce! Pan
starosta K. R. Fischer vyzdvihl přínos žen v za-
stupitelstvu. Od roku 1914 se zasadily o otevře-
ní domu pro chudé šestinedělky a kojeneckého
ústavu. Zřízení dětského domova bylo pro
Jablonec sociální povinností. Poděkoval také
štědrým dárcům. Poté se účastníci odebrali
z radnice na exkurzi do dětského domova v uli-
ci Barona Wraždy. V domově je umístěno 28 dě-
tí ve stáří od tří do čtrnácti let, na denní pobyt
bude docházet přibližně stejný počet. 

28. března 1922, 86, strana 8, V
Inzerát. Zdravého, hodného dvouletého chlap-
ce dám do péče lidem, kteří mají rádi děti.
Ctění zájemci, pište na značku J. L. do redakce.

29. března 1922, 87, strana 3, 4, V
Sport. První jablonecký plavecký spolek po-
řádá ve čtvrtek 30. 4. od 6.30 hodin večer tré-
nink v plaveckém bazénu městských lázní.
V 9 hodin večer se sejdeme na důležité schůzi
v hostinci pana Porscheho.

Excísař Karel je těžce nemocný, hlásí Daily
Express. Nemoc vypukla 24. 3., horečka dosáhla
40 °C. Jeho stav je vážný.

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. března. 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 únorového kvízu: Gustav
Ginzel se narodil 28. února 1932 v Liberci jako
nejstarší z pěti sourozenců do rodiny textilního
odborníka a podnikatele. 

Výhercem únorového kola je čtenář Vítězslav
Vavruška.

Otázka na únor
Gustav Ginzel byl vášnivým cestovatelem a do-
brodruhem, který navštívil téměř všechny kon-
tinenty, kromě jednoho. Tím byla:

a) Jižní Amerika

b) Antarktida

c) Afrika

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

Gustav Ginzel rád cestoval pěšky, na kole i autem

Obrovské popularitě se v Čechách ve dvacátých letech
těšily sportovní jízdy na sněžných bobech. Na Jablo-
necku, kde jim zimní období poskytovalo obzvláště
příznivé sněhové podmínky, se každoročně pořádalo
několik závodů na bobové dráze z Černé studnice do
horní části Jablonce nad Nisou. Foto archiv Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LXVII.

Jizerskohorské pomníčky jsou osobitým feno-
ménem, který ve svém rozsahu patrně nemá
v jiných oblastech obdobu. A některé z pa-
mátek se nacházejí přímo na území města
Jablonce nad Nisou, kde připomínají nejen
neštěstí a lidské tragédie, ale taktéž zázračné
záchrany životů. 

Modře značený Jablonecký vnitřní turistický
okruh nás přivede k utichlým budovám pivova-
ru, nad nimiž se nacházejí Pivovarské rybníky.
Nedaleko pravého břehu horního z nich stojí při
samém okraji lesa žulový podstavec s křížem
a deskou připomínající zázrak záchrany 31 dět-
ských životů, k němuž zde došlo při bouři
20. dubna 1890. Památce, zřízené zde jablonec-
kým farářem P. Josefem Resselem, se někdy
říká Bleskový pomníček. Současná podoba po-
chází z roku 2006, kdy byl křížek opravena měs-
tem. Příběh pomníčku je v Jablonci vcelku zná-
mý, málo se ale ví, že se jedinečně dochovala
vzpomínka přímé účastnice zázraku – paní Ma-
rie Jehlitschky, která pocházela z Wanderova
hospodářství na Vrkoslavicích. 

Pietně jsem pro milovníky drobných památek
a jejich příběhů její část přeložil: „Byla jsem sot-
va dvanáctiletou dívkou, když jsme se společně
s několika většími dětmi z Vrkoslavic rozhodli
uspořádat lesní slavnost. Hlavními postavami
byly následující děti: dodnes žijící Fritz Patzelt
starší, Ernst Jelinek ze Mšena, Robert Mittner –
šenkýř z hostince U pivovaru v Hodkovicích, můj
o dva roky starší bratr Heinrich, nyní žijící ve
Frankfurtu nad Mohanem, přítelkyně Marie
Preller z Vídně a já. Příprav se účastnilo i pár
dalších tehdejších dětí, někteří jsou již mrtví, stej-
ně jako několik těch, kteří padli na poli cti ve svě-
tové válce. Tehdy jsme bydleli u lesa v domě číslo
11, jen pár kroků od míst, kde se dnes nachází vr-
koslavické koupaliště a sluneční lázně. K domu

byla přistavěna stodola a ta se často stávala hřiš-
těm pro nás děti, zvláště za špatného počasí.
Našli jsme tehdy v lese vhodné místo a den do-
předu jsme postavili ze sesbíraných kamenů tři
stánky. V neděli ráno, v den slavnosti, jsme s pří-
telkyní vyrazily na nákupy do Jablonce. To, co
jsme si tenkrát přinesly za jedinou zlatku, to by
dnes byl zázrak. Slunce tehdy svítilo od časného
rána a byl krásný jarní den. Těsně po poledni,
když jsme šly do lesa vše připravit, už se ale na
obloze sbíraly mraky. Mezitím dorazily pozvané
děti. K naší lítosti mraky však rychle potemněly,
bylo slyšet vzdálené hromy, pak zasvítily blesky,
počasí se rychle zkazilo a začalo pršet. Všichni

jsme se rychle schoulili pod velkým smrkem. Pod
jeho převislými větvemi tak v dešti našlo útočiště
celkem jedenatřicet dětí. Najednou mne přepadl
zvláštní neklid. Začala jsem se bát a navzdory
silnému dešti jsem spěchala do bezpečí stodoly
mých rodičů, s sebou jsem vzala všechny další dě-
ti. Nejprve se mnou nechtěly jít, ale popadla jsem
to nejmenší z nejmenších a následně nás násle-
dovaly ty ostatní. Sotva jsme došli ke vchodu do
stodoly, udeřil trojitý blesk a následoval tak
ohlušující zvuk hromu, že všichni prchající byli
ochrnutí zděšením. Když jsme se trochu vzpama-
tovali z prvního velkého šoku a podívali se, kam
blesk udeřil, obklopil nás pach síry a zářivá žlu-
tá mlha. Za chvíli se objevili vyděšení rodiče, kte-
ří hledali své děti, které jsem právě včas ukryla
do stodoly. Plačící štěstím, že našli své miláčky
živé a zdravé, mne objímali a líbali. Zpočátku
jsem nechápala proč, ale až následně jsem si uvě-
domila, že jsem zachránila životy jejich dětí tím,
že jsem je vyhnala z lesa. Každý, kdo uviděl ten
strašlivý obraz zkázy, se zachvěl hrůzou. Bles-
kem byly zasaženy současně tři stromy. Dva ne-
sly jen nepatrné známky toho úderu, ovšem třetí
strom, právě ten, pod kterým jsme my děti před-
tím hledaly úkryt, byl rozsekán. Z kmene trčely
velké kusy napravo i nalevo a celek tak působil
jako kříž. Vrcholek stromu byl uražen silou bles-
ku a odmrštěn asi 30 metrů od místa, kde stál.
Na sousední louce ležely asi sto kroků okolo třís-
ky, jako by byly naštípány sekerou. Kořeny stro-
mu byly také vytrhány a země všude kolem byla
rozrušena. Obloha se ale znovu vyjasnila a slun-
ce začalo opět svítit. Mnoho lidí se hrnulo, aby si
prohlédli ten zázrak. Poté jsme byli fotografová-
ni; ta fotografie je dodnes k vidění v jabloneckém
muzeu. Často mě to táhne na to místo, abych
modlitbou poděkovala Bohu, a vzpomínám na
den, kdy jsme my, 31 dětí, unikly nebezpečí.“ 

Marek Řeháček

Bleskový pomníček

Přitažlivosti výtvarnice Hany Hančové
Autorskou výstavou maleb, kreseb a ilustra-
cí se po delší odmlce představuje v Městské
galerii MY výtvarnice Hana Hančová. 

Od roku 1998, kdy v Jablonci nad Nisou napo-
sledy samostatně vystavovala, zažila mnohá osob-
ní i umělecká obohacení, která se zrcadlí v její
současné tvorbě. Ta je stále velmi osobitá a na
první pohled dobře rozpoznatelná; nepodléhají-
cí povrchním výtvarným módám, založená na cit-
livém vnímání a schopnosti zobrazovat, ve své
podstatě intuitivní a hravá, ale mnohem vyzrálejší.

Hana Hančová se narodila v roce 1965 v Lito-
měřicích, od útlého dětství však žila v Jablonci
nad Nisou. Po nástupu do školy se věnovala ne-
jen tvořivým zálibám, ale také sportu, závodní-
mu plavání. K trvalému zájmu o výtvarnou
tvorbu ji přivedli učitelé jablonecké lidové ško-
ly umění Jiří Koňák, Libuše Hlubučková a Jana
Kasalová. Svůj talent začala intenzivně rozví-
jet během studií na Střední uměleckoprůmyslo-
vé škole sklářské v Železném Brodě v letech
1980–1984. Z pedagogů ji zde ovlivnili přede-
vším Pavel Ježek a Jan Novotný.

O její budoucí životní dráze se rozhodovalo
po přijetí na Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou v Praze v roce 1985. Ve sklářském ateliéru
se připravovala postupně pod vedením profeso-
rů Stanislava Libenského, Jaroslava Svobody
a Vladimíra Kopeckého. Absolvovala roku 1991
a začala se věnovat sklářské tvorbě. Zároveň
v té době nastoupila jako výtvarný pedagog na

uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Ni-
sou, kde dodnes působí s přestávkami vyplně-
nými mateřskými povinnostmi.

Skloubit po všech stránkách náročnou profe-
si sklářského výtvarníka s péčí o rodinu a pra-
cí výtvarného pedagoga, to nebylo pro Hanu
Hančovou snadné, a tak se jejím vyjadřovacím
prostředkem postupně stala kresba a malba.
Díky důkladným studiím, zejména pod vede-
ním Stanislava Libenského, byla pro tyto vý-
tvarné obory dobře připravena. 

Hanu Hančovou je obtížně zařadit do obvy-
klých výtvarných „škatulek“. Pracuje tradičním
způsobem, tvoří klasické závěsné obrazy, kres-

lí tužkou nebo barevnými olejovými pastely,
maluje na plátno. Její výtvarná činnost je sou-
stavná, bohatá a vzniká z vnitřní touhy tvořit.
Nepotřebuje si vypomáhat uměle vytvářenými
kurátorskými projekty. Zasloužila by si větší
pozornosti galeristů a výtvarných publicistů. Je
však trpělivá a ze své cesty se nenechává odvá-
dět do slepých uliček. 

Kresby a malby Hany Hančové mohou divá-
kovi připomínat knižní ilustrace. Sama autorka
přiznává, že ráda vypravuje příběhy, ale nedo-
káže se vyjadřovat slovem. 

Dokladem propojení tvorby s literaturou jsou
cykly kreseb inspirované literárními díly.
Autorka je pro sebe objevila při domácí četbě
svým dětem. Zejména to byly Rowlingové pří-
běhy o Harry Potterovi, Durellův Mluvící balík
či Tolkienův Hobbit.

V roce 2020 ilustrovala pro italského vydava-
tele knihu Bajka o princi a holubici.

Hana Hančová svými kresbami a malbami vy-
práví příběhy plné tajemství, jinotajů a metafor.
Některé kompozice naznačují, že mezi fantask-
ními světy a naší dnešní realitou není žádný pro-
pastný rozdíl. Současný svět nahlíží malířka
s laskavou ironií a shovívavým pochopením. Její
tvorba je dokladem toho, že i dnes lze tvořit z či-
ré radosti, s respektem k tradičnímu malířské-
mu řemeslu, a přitom výsostně současně.

Výstava Hany Hančové, nazvaná Přitažlivosti,
bude v Městské galerii MY probíhat od 17. března.

(MGMY / Jan Strnad)

Kresba Petr Ferdyš Polda

Ilustrace knihy Bajka o princi a holubici
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Vážená redakce,
dovoluji si reagovat na článek pana náměstka

Kouřila, uveřejněný v únorovém čísle Jablonec-
kého měsíčníku. Zaujalo mne jeho vyjádření,
cituji: „V Jablonci je třídění odpadu na takové
úrovni, že jsme nechtěli dělat krok zpět a obča-
ny demotivovat zaváděním paušálního poplat-
ku.“ Jak se však zatím ukazuje, začíná občany
demotivovat právě nově zavedený systém. Zá-
kon o odpadech je závazný pro všechny obce,
ale roční poplatky jsou různé. Většinou v té niž-
ší úrovni. A některé i citlivě přistupují ke svým
seniorům, osvobozují je od plateb při dosaže-
ném věku 70, 75 nebo 80 let, některé dokonce
všechny své občany od poplatků za svoz odpa-
dů zcela osvobozují. 

Dále pan náměstek v článku uvádí, cituji:
„Ten, kdo byl zvyklý třídit, tomu systém umož-
ňuje neplatit víc než doteď nebo dokonce ušet-

řit.“ V tomto směru bych si ráda nechala pora-
dit, protože jsem vyzkoušela všechny dostupné
možnosti a neuspěla jsem. Od 1. ledna 2022 či-
ní náš roční poplatek 3 408 Kč, což ve srovnání
s rokem 2021 to pro nás představuje více než
trojnásobné zvýšení. 

V říjnovém čísle měsíčníku jsem se dočetla,
že dle zákona č. 541/2020 Sb. je třídění odpadu
zákonná povinnost jak pro obce, tak i občany.
V našem případě ale není trestán ten, který své
povinnosti neplní. Opět se bohužel potvrzuje,
že slušný člověk nemá v naší společnosti šanci
uspět. Ve výhodě je ten, který své povinnosti ne-
plní, a navíc získává další výhodu, protože ti
slušní jsou povinni mu na jeho nezodpovědné
jednání ještě připlácet. 

Magistrát očekává, že občané začnou odpad
více třídit. Můj názor je zcela opačný. Když jste
svědky toho, jak vaši sousedé vynáší do společ-

ného kontejneru objemné pytle s plasty, lahve-
mi a velkými krabicemi, tak to mnohé demoti-
vuje. Kdyby magistrát umožnil těm v domě,
kteří řádně odpad třídí mít svou vlastní nádobu,
tak těm zbývajícím by se poplatek mnohoná-
sobně zvýšil (když by museli zaplatit např.
45 760 Kč ročně), pak by snad překonali svou
lenost a začali odpady konečně třídit. Domní-
vám se, že náš případ není ojedinělý, a proto by
se měl magistrát pokusit najít vhodné řešení,
aby nedocházelo k trestání občanů, kteří se
chovají zodpovědně. Možná by se magistrát měl
zajímat, jak odpady řeší jiné obce, které umož-
ňují svým seniorům mít svoz odpadu zdarma.
Ale především by se měl zaměřit na ty domy
a občany, kteří nádoby na odpad vůbec nemají
a na ty, kteří beztrestně vytvářejí černé skládky. 

Alena Stefanie Sládková

■ Došlo do redakce

Vážená paní Sládková, 
máte naprostou pravdu, že není spravedlivé,

abyste dopláceli na nezodpovědné chování va-
šich sousedů. Bohužel bydlíte v družstevním
domě, jak vyplývá z vašeho dopisu, kde žije
dalších několik – není jasné kolik – plátců.
Kdyby si každý plátce - vlastník bytu objednal
před společný družstevní dům svou popelnici,
rozrostlo by se stání na popelnice do nedozír-
ných rozměrů. Proto správa družstva zajišťuje
nádobu nebo nádoby pro celý dům. 

A nyní nastává ten okamžik, kdy je třeba zkon-
trolovat, zda je nádoba dostatečně velká nebo
příliš velká, zda je četnost svozu častý nebo na-
opak, je třeba sledovat, jaký odpad se do nádob
vhazuje. Právě ve vašem případě, jak sama píše-
te, by finanční tlak na poplatcích za odpad měl
vést správně k důslednému třídění a snižování
objemu nádob. 

Kromě finančního další tlak na své sousedy
musíte vyvinout vy, obyvatelé společného do-
mu. Vyvolejte schůzi družstevníků – určitě ne-

budete sami, komu se finanční zátěž nelíbí –
a společně se domluvte na řádném třídění.
Magistrát plánuje rozmísťování komunitních
kompostérů či hnědých popelnic, další mož-
ností je právě u vás přistavit přímo k vašemu
domu nádoby na papír, plast a sklo, aby se sou-
sedé nemohli vymlouvat. Nechť družstvo osloví
přímo oddělení odpadů, tel. 483 357 357. Tu
první dohodu s nepořádnými sousedy za vás
však magistrát neudělá. 

(red)

Američtí hokejisté na Novoveském koupališti
Letos uplynulo 75 let, kdy hokejisté českoslo-
venského národního mužstva poprvé získa-
li zlaté medaile mistrů světa. Stalo se tak
v únoru 1947 na Zimním stadionu Štvanice
v Praze. Tento rok je také významně zapsán
do dějin jabloneckého sportu. Do města bi-
žuterie si přijel zahrát hokej americký tým!

„Kompletní národní mužstvo USA“ lákaly titul-
ky v novinách. Nevíme, zda tehdejší žurnalisté
neměli věrohodné informace nebo zda chtěli
přitáhnout davy hokejových příznivců na sen-
zaci, pravda však byla trochu jiná. Do Jablonce
se nechystal hokejový tým USA, nýbrž výběr AAU.

Na prvním poválečném šampionátu chyběla
Kanada, zato z USA dorazily dva konkurenční
reprezentační týmy – výběr svazu Amateur
Hockey Association (AHA) a výběr Amateur
Athletic Union (AAU). Tehdy se mezinárodní
hokej hrával ještě na amatérské úrovni a profí-
kům z NHL byla reprezentace zapovězena.
Spor obou rivalů o účast na mistrovství byl na-
konec vyřešen dohodou a vytvořením kombi-
novaného týmu z devíti hokejistů AHA a šesti
AAU (podle tehdejších regulí mohlo být na sou-
pisce 15 hráčů). Národní tým USA na turnaji
nenaplnil své ambice. Obsadil až 5. místo za
mistry Čechoslováky, 2. Švédy, překvapivě
3. Rakušany a 4. Švýcary.

Po skončení MS podniklo americké mužstvo
AAU týdenní turné po Československu. Ame-
ričané prohráli v Českých Budějovicích s AC
Stadion 3:6 (6 000 diváků), remizovali v Brně
s týmem Rakouska 2:2 (12 000 diváků), v Bra-
tislavě zdolali výběr Bratislavy 4:3 (4 000 divá-
ků), prohráli s výběrem Slovenska 6:7 (1 500 di-
váků), v Praze na Štvanici přehráli AC Sparta
1:0 (1 500 diváků) a podlehli HC Stadion Podolí
10:13 (1 000 diváků).

Na konci náročného týdne čekal mužstvo
AAU výjezd do Liberce a Jablonce. Jak se poda-
řilo Američany zlákat na sever Čech? Impuls
nepochybně vzešel z Jablonce a je možné, že
nitky sportovního zázraku se začaly spřádat již

14. února, kdy město navštívili zástupci americ-
kého velvyslanectví, pozvaní na reprezentační
ples jabloneckého Svazu přátel USA. K definitiv-
ní domluvě muselo dojít až na poslední chvíli.
V pátek 28. února deník Stráž severu poprvé krát-
ce oznámil: „Americké mužstvo do Jablonce n.
N. V neděli 2. března se na kluzišti v Novoveské
třídě představí kompletní mužstvo USA, jež hrá-
lo na MS v Praze. Utká se s týmem hokejového
odboru SK Jablonec n. N. (HOSK).“ V sobotním
2. vydání novin pak vyšla další senzační zpráva,
že mimo Jablonec zavítá v neděli národní hoc-
keyové mužstvo USA i do Liberce. Organizace o-
bou zápasů a především úprava ledových ploch
na regulérní hřiště dala dost zabrat, zvlášť když
přes noc ze soboty na neděli nasněžilo. 

Neděle 2. března 1947. Američané cestovali
z Prahy na sever autokarem, pro sněhové závě-
je nabrali více než hodinové zpoždění a do
Liberce dorazili až před polednem. Na kluzišti
u zoologické zahrady, kolem kterého se mačkalo
rekordních 3 000 diváků, sehráli zápas s muž-
stvem AFK Stráž bezpečnosti, posíleným o hrá-

če libereckých klubů Slavie a Rapidu (účastníci
I. třídy). Hosté vyhráli 9:6.

Poté se americká výprava přesunula do Jab-
lonce. Pro domácí hokejisty to bylo první mezi-
národní střetnutí a rozhodně největší událost
jinak nevydařené sezóny, kterou zakončili se-
stupem z I. třídy Severočeské župy hockeyové
(3. ligová úroveň v ČSR) do II. třídy. V Jablonci
se tehdy hrál hokej na koupališti v Novoveské
ulici. Stejně jako v Liberci předcházel jablonec-
kému utkání s Američany slavnostní ceremo-
niál. Zazněly hymny, přičemž byly vztyčeny stát-
ní vlajky. Poté hosty oficiálně přivítal jménem
Okresního národního výboru školní inspektor
Flos, za Svaz přátel USA pan Porcal a za domá-
cí mužstvo náčelník (předseda HOSK) Ladislav
Škarvan. Jabloneckému publiku se představili
špičkoví hokejisté. Domácí hráli ve složení:
v brance dorostenec Vašák, obrana Opatrný, Dá-
ňa, Tůma, Kalina, útok Sobotka, Kasan, Čech,
Pluhař.

HOSK Jablonec – mužstvo AAU 8:14 (2:5, 5:8,
1:1), branky: Čech (2), Kasan (2), Tůma (2), So-
botka (1), Pluhař (1) – McIntyre (5), Warburton (4),
Booton (2), Finnegan (2), Hutchinson (1). Ame-
ričtí hokejisti podali lepší výkon než v Liberci,
přesto, jak poznamenal přítomný žurnalista,
„ani nyní nehráli tak, jak by si všichni přítomní
přáli, to jest v plném tempu“. Zato domácí se
vypnuli k vrcholným výkonům a nedostatek
hokejového umu vyrovnávali zvýšenou oběta-
vostí. Hru i výsledek nepochybně ovlivnil neu-
stále padající sníh, kvůli němuž musel být
v 8. minutě 3. třetiny zápas předčasně ukončen.
Rozhodčí Adam měl usnadněnou práci slušnou
hrou obou soupeřů.

Byl to jeden z nejlepších zápasů sehraných
v Jablonci. Za 75 let se toho nejen v hokeji změ-
nilo mnoho. Na zápas a americké hokejisty
v Jablonci dnes vzpomene jen málokdo, plocha
Novoveského koupaliště se již mnoho roků
v hokejové kolbiště neproměňuje, ruch na hřiš-
ti i kolem v hledišti ustal.

Jakub Feige, SOkA Jablonec

Americký tým AAU v Jablonci n. N.: horní řada zleva
McIntyre, Booton, Kollevol, Van, Hutchinson, 

dolní řada zleva McCabe, Finnegan, Warburton
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového zákona je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměře-
ný prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Níže uvedená sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto ustanovením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Vedení města předložilo zastupitelům ke schválení
poslední rozpočet tohoto volebního období. S ním
předkládá ke schválení i plán investic na rok 2022,
který by měl vést k završení úsilí současného vedení
k naplnění úkolů, které si předsevzalo.

V programovém prohlášení dosluhující koalice
ODS, ANO a Starostů z podzimu 2019 čteme v priori-
tách namátkou toto: parková cesta podél Bílé Nisy,
doplnění parkovacích kapacit ve městě, dotáhneme
revitalizaci sídliště Šumava, nový život městských
lázní, Středisko volného času Vikýř a budova ZUŠ –
najdeme vhodné místo pro umístění těchto institucí
a připravíme projektovou dokumentaci, zpřístupní-
me Kantorovu vilu s výstavními prostory a zahradou.

Skladba rozpočtu ukazuje, že k naplnění mnoha cí-
lů nedojde. Téměř polovina investičních akcí, které
byly plánovány pro rok 2021, je převedena do roku

2022. Koupací sezóna na nejvytíženějším břehu pře-
hrady U Základny bude probíhat ve velmi podobném
zázemí jako léto předchozí. Zcela jistě nedojde na no-
vý skatepark ani na opravu městských lázní.

Objem oprav, který městský majetek potřebuje v ná-
sledujících čtyřch letech, převyšuje jednu miliardu ko-
run. Současná míra inflace tuto částku navyšuje o dal-
ší desítky milionů. Proto zde platí víc než kdy jindy, že
čas jsou peníze. Provozní náklady města se budou
rychle zvyšovat a zbyde méně prostředků na budoucí
investice. O to větší úsilí musíme vložit do investic při-
nášejících energetickou úsporu a soběstačnost.

Rozpočet také ukazuje na zásadní navýšení dotace
pro společnost Sport Jablonec, s. r. o., která provozu-
je veřejná sportoviště. Ta mj. začala nově spravovat
i fotbalový stadion na Střelnici. Ročně bude město na
jeho provoz přispívat přes 6 mil. Kč. Kdo by si myslel,

že změna správce stadionu sníží výši dotace pro
Fotbalovou akademii, bude překvapen opačným tren-
dem. Město dotaci navýšilo na 1,75 mil Kč. Její mlá-
dežnická členská základna čítá 304 členů. Pro srov-
nání TJ Bižuterie s mládežnickou členskou základnou
846 členů dostává z městské kasy dotaci 843 tis. Kč.
A jestliže se podíváme do oblasti výchovy a vzdělává-
ní, na skautské středisko Jablonec, ve kterém je re-
gistrováno 213 dětí, je pamatováno částkou 100 tis. Kč.

Výčetka závazků ODS, ANO a Starostů vydá na 2 strán-
ky A4. Po přečtení dokumentu na stránkách města
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/koa-
licni-smlouva.html můžete porovnat jabloneckou re-
alitu se třemi roky starými sliby. Město nevzkvétá,
podpisy a jména odpovědných politiků najdete pod
zmíněnou koaliční smlouvou.
Jarmila Valešová, Vladimír Opatrný, zastupitelé za ČPS

Rozpočet 2022 – Spirála marných nadějí

Zastupitelé projednali rozpočet na rok 2022 již tra-
dičně až v únoru 2022, nikoli řádně do konce roku
2021, jak to stihl třeba Liberec, kde vládnou tytéž
strany ODS, SLK a ANO. A čas znamená peníze.
Doslova. 

Do schválení rozpočtu nelze nastartovat nové akce
a odsouvají se výběrová řízení na dodavatele staveb.
Realizačním firmám se zatím plní kalendáře zakázka-
mi jiných měst a firem a když konečně Jablonec vý-
běrová řízení vypíše, hledá kvalitu a příznivou cenu
obtížně. Každý rok se z kapacitních důvodů odhlásí
několik firem, které původně podaly nejvýhodnější
nabídku, a nakonec staví firma i o 5–10 % dražší. To
znamená ročně několik prodělaných milionů. Navíc
školy pak nestíhají investice o prázdninách. To vše
proto, že náměstek Kouřil, ač dříve kritizoval opož-
děné rozpočty, je sám na rozdíl od svého libereckého
stranického kolegy nedokáže připravit včas.

Dalším drahým zpožděním může být projekt Jab-
lonec nad Nisou – energeticky úsporné město II., kte-
rý měl přinést plán úspor energie. Náměstek Kouřil
ho předložil zastupitelstvu v červnu 2021. Projekt byl
kritizován, protože navrhoval právní kličkou zne-
možnit stávajícím zákazníkům Jablonecké energetic-
ké zřídit si jiný zdroj tepla a také proto, že se nevěno-
val dostatečně nastavení parametrů úspor energie
stavebními úpravami objektů ve vlastnictví města.
Náměstek Kouřil materiál stáhl, že ho dopracuje.
Dodnes novou verzi nepředložil. Z rozpočtu na rok
2022 vidíme, že se plánuje pokračovat v dílčích úspo-
rách, ale důkladná projekční příprava řešící do dů-
sledku energetické úspory nás nečeká. Hrozí tak, že
Jablonec prošvihne možnost dosáhnout na historicky
největší objemy peněz, které EU připravuje investo-
vat do úspor energie a nízkouhlíkových zdrojů ener-
gie, protože nebudeme mít připravené projekty ani

nezbytný koncepční materiál, o který by se žádosti
o financování opíraly. Praha a Ostrava již takový do-
kument mají, Liberec či Jihlava na něm pracují,
Jablonec nic.

Zajímavost závěrem. Pamatujete, jak se Milan
Kroupa domáhal platby za nikým neobjednané služ-
by a vypnul v roce 2019 celý kamerový systém
(MKDS)? A jak poté dostal zaplaceno již od nové ko-
alice a primátor Čeřovský měl uloženo „zajistit a za-
stupitelstvu města předložit rozvojovou strategii
MKDS na léta 2020–2034, i ověřovací studii pro nej-
hospodárnější a optimální technické řešení datových
toků MKDS“? Ta studie vznikla v listopadu 2021, ale
jako zastupitelé jsme ji nedostali. A strategie na léta
2020–2034? V únoru 2022 ticho po pěšině.

Petr Klápště, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Rozpočet a další drahá zpoždění vedení města

Naučte se číst a počítat, tímto doporučením adresova-
ným zastupitelům Jarmile Valešové a Vladimírovi
Opatrnému z řad Pirátů musím uvést svoji reakci na
jejich příspěvek do Jabloneckého měsíčníku. Většina
investičních akcí uvedených v příspěvku zmíněných
kolegů se během působení stávající koalice buďto již
realizovala, nebo je před realizací, nebo aspoň je v ně-
jakém stupni přípravy. Konkrétně vznikla nová parko-
vací místa ve Mšeně u ulice Pobřežní, letos přibudou
další v ulicích Hluboká a Na Roli. Další vzniknou

v rámci 1. a 2. etapy revitalizace sídliště Šumava, která
začne letos na jaře. Bude zahrnovat i rekonstrukce ko-
munikací a kontejnerových stání, výstavbu dětských
hřišť včetně úpravy zeleně. Připravuje se kapacitní
parkovací dům poblíž nového terminálu. U Vikýře
a ZUŠ se prověřuje již zpracovaná studie, zda odpoví-
dá současným potřebám obou volnočasových institucí.
Kantorova vila má jasně definované budoucí využití
a studie je před dokončením jako výchozí podklad pro
další stupně zpracování projektové dokumentace.

Není pravda, že téměř polovina investičních akcí
z roku 2021 nebyla zahájena a je převedena do letoš-
ního roku. Jedná se pouze o 20 mil. Kč z 221 mil. Kč,
což je méně než 10 %. Konečně dojde i na nové zázemí
v okolí přehrady. Začneme zázemím U prutu. Podle
stavu povolovacích řízení chceme pokračovat tzv.
u Davida a novým WC u Základny. 

Dočkají se i „skejťáci“. Letos je zasmluvněna pro-
jektová dokumentace na nový skatepark s realizací
v roce 2023. Petr Roubíček, náměstek primátora

Reakce na článek: Koaliční cíle postupně plníme

Rozpočet připravujeme ve stejném harmonogramu
již více jak 25 let. Výhodou je přesnější rozpočtování
na základě konečných výsledků předchozího roku
a Jablonec s tím nikdy významný problém neměl, ale
to neznamená, že se to nemůže do budoucna změnit,
je to věc dohody a společného konsensu.

Investice bez skluzu
Z hlediska stavu projektových příprav a navazujících
výběrových řízení nedošlo u investičních akcí plánova-
ných v Jablonci nad Nisou na letošní rok k žádnému
zpoždění v důsledku rozpočtového provizoria. Inves-
tiční akce, u kterých byla potvrzena dotační spoluúčast,
byly již vysoutěženy a u zbývajících investičních akcí
plánovaných na tento rok jsou výběrová řízení vypiso-
vána průběžně s ohledem na to, aby plánované termí-
ny realizace byly dodrženy. Vzhledem ke stále trvající
cenové nestabilitě nejen na stavebním trhu je nejefek-
tivnějším řešením zakázky soutěžit v co nejkratším ča-

se před plánovaným termínem realizace. Hledání příz-
nivé a reálné ceny je při současném stavu trhu možné
zajistit jen výše uvedeným způsobem. Naopak v přípa-
dě soutěžení veřejných stavebních zakázek s delším ča-
sovým předstihem před realizací znamená ze strany
soutěžících nárůst nabídkových cen s ohledem na po-
tenciální riziko cenových pohybů na trhu. 

Energetická koncepce
K tématu energetické koncepce bohužel kolega
Klápště uvádí nepravdy. Materiál Jablonec energetic-
ky úsporné město II. měl za cíl shrnout výsledky
energetických úspor (revitalizace CZT a pilotní ener-
getický management budov) za období 2014–2020
a definovat směr na další období 2021–2027 včetně
zpracování nové Energetické koncepce. O jejím zpra-
cování, k němuž chceme čerpat dotaci, bude rada
města rozhodovat 24. 2. 2022. To se bude týkat i ener-
getického managementu ve spolupráci s městskou

společnosti Jablonecká energetická jako energoma-
nažerem města, na kterého jsme převedli kotelny
v havarijním stavu k jejich revitalizaci a tím k dosa-
žení úspor. V loňském roce se zprovoznily kogenerační
jednotky, pilotně rozjíždíme první projekt s fotovolta-
ikou. Vedle toho již finalizujeme projekt na zásadní
obnovu a modernizaci veřejného osvětlení atd.

Komunikační infrastruktura a MKDS
V průběhu listopadu 2021 město obdrželo Studii po-
pisující stávající a potenciální stav komunikační in-
frastruktury pro IS města Jablonec, se kterou se se-
znamují členové pracovní skupiny k MKDS. Z jednání
pracovní skupiny během března vzejde další postup
řešení metropolitní sítě města včetně MKDS jako jed-
né její součásti v letech 2020–2034 a dál. V únoru tu-
to studii obdrželi i zastupitelé města.

Milan Kouřil a Petr Roubíček, náměstci primátora

Reakce na článek: Vedení města v reálném čase
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 3 400 Kã 

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

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

Okno 140*130 dvoukfi. plast tfie‰eÀ 
zánovní jen 2 350 Kã 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 
Palubkové dvefie od 3 300 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 MOKO·ÍN
POZOR – ZMùNA OTEVÍRACÍ DOBY

pondûlí-pátek:
8–9 hod. P¤ÍJEM a V¯DEJ VOZIDEL
9–16 hod. AUTOSERVIS UZAV¤EN 

(z nutnosti klidu na práci)
16–17 hod. P¤ÍJEM a V¯DEJ VOZIDEL

objednávky a dotazy 
(osobnû nebo telefonicky) 

– pouze v dobû: 8–9 hod. a 16–17 hod.
v jin˘ch ãasech, prosím, pi‰te

sms na tel.: 604 242 111
nebo e-mail na 

autoservismokosin@seznam.cz
V·ECHNY POÎADAVKY, OBJEDNÁVKY 

A DOTAZY BUDEME ¤E·IT JE·Tù TEN DEN, 
URâITù SE VÁM OZVEME

dûkujeme za pochopení nutné zmûny
… více info o na‰í práci na
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

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

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

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.

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

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

KDY JINDY, KDYÎ NE TEë?
detoxikace a imunoaktivace organismu

dle metody MUDr. Josefa Joná‰e „MARION“
Martina Matûjíãková, tel. 723 173 514

martinamate@seznam.cz

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH
KONSTRUKCÍ

dfievûné konstrukce, nátûry fasád, 
v˘malby hal, bytÛ atd. 

VYSOKOTLAKÉ âI·TùNÍ 
stfie‰ních krytin, fasád, betonu, dlaÏby,
odstranûní graffiti (chemie, pískování)

TEL.: 778 750 187 
E-MAIL: josefrac@seznam.cz 

V¯TVARNÁ ·KOLA JABLONEC 
Pfiímûstsk˘ v˘tvarnû kreativní kurz 

pro pokroãilé 2022
Pro Ïáky od 12 let,studenty i dospûlé 

Termín 18.–22. ãervence 2022
T˘den intenzivní v˘tvarné ãinnosti
pfiíprava k talentovám zkou‰kám

kresba,malba,modelování
záti‰í,krajina,portrét,design,linoryt
v malífiském atelieru v Kokonínû 

(budova Yoko )
Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

www.blankabrozova.com/vytvarna-skola
f V˘tvarná ‰kola Jablonec

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

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2022

tel. 603 512 887
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz

V¯TVARNÁ ·KOLA JABLONEC 
Pfiímûstsk˘ tábor 2022

V˘tvarné umûní pro dûti 6–13 let
Termín 11.–15. ãervence 2022

letní malování a tvofiení v malífiském ateliéru
v Kokonínû (budova Yoko)

kreslení, malování, modelování, vyrábûní
hry a tvofiení v pfiírodû

dennû 8–15 hodin, obûd zaji‰tûn
Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

www.blankabrozova.com/vytvarna-skola
f V˘tvarná ‰kola Jablonec

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
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